0Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

NAŠE ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, NÁMĚSTÍ MIKULÁŠE Z HUSI 45
Mgr. Ladislav Křemen, ředitel školy

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007
Aktualizace: 1. 9. 2018

1

Obsah:
Základní údaje o škole
Charakteristika školy
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Průřezová témata
Učební plány
Charakteristika a vzdělávací obsah vyučovacích předmětů:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk, Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace - matematika
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět prvouka
přírodověda
vlastivěda
Člověk a společnost dějepis
výchova k občanství
Člověk a příroda fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
Umění a kultura hudební výchova
výtvarná výchova
Člověk a zdraví výchova ke zdraví
tělesná výchova
Člověk a svět práce pracovní činnosti
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

3
4
6
15
21
25
83
175
216
224
240
252
263
277
291
309
325
346
366
395
424
433
465
494

2

Přílohy:
Charakteristika a vzdělávací obsah volitelných předmětů
Charakteristika a vzdělávací obsah nepovinných předmětů
Školní program EVVO
Dodatek - sexuální výchova
Dodatek - etická výchova
Dodatek – výuka k různosti
Dodatek – změny k 1.9. 2013
Dodatek – změny k 1.9. 2016
Dodatek – změny k 1.9.2017

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45
Adresa školy: náměstí Mikuláše z Husi 45, 390 01 Tábor
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00582590
IZO: 600 064 522
Jméno ředitele: Mgr. Ladislav Křemen
Telefon: 381 252 057, 381 253 883
Fax: 381 253 883
E-mail: kancelar@zsmikulasezhusi.cz
www stránky: www.zsmikulasezhusi.cz
Koordinátor: Mgr. Drahomíra Kožíšková
Zřizovatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
IČO: 00253014
Telefon: 381486111
E-mail: posta@mu.tabor.cz

3

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola leží ve velmi klidné historické části Tábora nedaleko centra města. V bezprostřední blízkosti se nachází řada historicky cenných budov,
galerií i pomníků. Snadno dosažitelné je nejen Divadlo Oskara Nedbala, husitské muzeum a kino Svět, ale i plavecký bazén a zimní stadion.
Škola leží v městské zóně s omezením vjezdu motorových vozidel. Výuka tedy není rušena hlukem a žáci nejsou v bezprostřední blízkosti školy
ohrožováni motorovými vozidly. Dopravní omezení však nebrání možnosti dovézt děti autem až ke vchodu. Škola je výborně dostupná nejen
městskou hromadnou dopravou, ale i autobusy z okolních obcí a místních částí Tábora.
Škola se skládá z úplné základní školy (dvě spojené budovy), dvou mateřských škol, školní družiny a školní jídelny. Kapacita ZŠ je 720 žáků,
kapacita mateřských škol je 90 žáků a kapacita školní družiny je 150 dětí.
První a druhý stupeň základní školy jsou umístěny každý ve zvláštní části školních budov, které jsou však propojené a vzájemně přístupné.
V šatnách má každý žák svou uzamykatelnou skříňku. Škola má odloučené pracoviště v ulici Filipovská 78, kde jsou umístěny třídy 1. a 2.
ročníku a školní družina.
K dispozici je školní jídelna v samostatném objektu v těsné blízkosti školních budov.
Škola má hřiště s umělým povrchem bezprostředně přiléhající k budově. Na jedné z chodeb mohou žáci o přestávkách lézt
po cvičné horolezecké stěně.
Ve škole se pořádají besídky a výstavky výtvarných prací žáků. Pro třídy jsou určeny společné tělovýchovné a sportovní akce, např. vánoční
brusle, školní olympiáda atd.
Škola je zapojena do akcí „Školní mléko“ a „Ovoce do škol.“
Do školy chodí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. žáci nadaní, mimořádně nadaní, žáci s potřebou podpůrných opatření ve
vzdělávání, žáci s jinými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí. Proto škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou
poradnou a dalšími institucemi, s kterými škola řeší výukové a výchovné obtíže u dětí. K prospěchově slabším žákům přistupují učitelé
individuálně a v případě potřeby jim pomáhají školní asistenti.
Spolupráce s rodiči žáků má v řadě případů zlepšující se tendenci. Rodiče mohou školu kdykoli navštívit po dohodě s vyučujícími nebo s jejím
vedením. Rodičům i veřejnosti jsou umožněny prohlídky školy a určeny další akce např. vánoční a velikonoční dílny, školní projekty.
O dění ve škole informují její webové stránky www.zsmikulasezhusi.cz.
K úspěšné práci napomáhá i klidné pracovní prostředí, dobré vztahy na pracovišti a společné pracovní i mimopracovní aktivity kolektivu
zaměstnanců.
Ve škole k 1.9.2018 pracuje 30 pedagogů, včetně ředitele školy a 2 zástupkyň ředitele (1. stupeň: 10 učitelů, 2. stupeň: 17 učitelů). Dále zde
pracuje 5 asistentů pedagoga. Z celkového počtu je 7 mužů a 28 žen, všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci včetně učitelů cizích
jazyků. Ve škole působí 2 výchovné poradkyně, obě mají požadovanou kvalifikaci, preventistka sociálně patologických jevů, koordinátorka
EVVO a ICT metodik a koordinátor. Většina pedagogů absolvovala školení SIPVZ.
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Školní družina má 4 oddělení, ve kterých pracují 4 vychovatelky s požadovaným vzděláním.
Žáci školy se pravidelně a úspěšně zúčastňují předmětových olympiád a soutěží. Na škole jsou organizovány zájmové kroužky různého
zaměření. Úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na střední školy je vysoká.
V případě dostatečného zájmu rodičů se žáci mohou přihlásit k výuce náboženství.
Škola věnuje trvalou pozornost profesionálnímu rozvoji učitelů. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do akcí DVPP a účastní se odborných
seminářů a přednášek.
Škola pracuje v několika projektech v různých předmětech. (BOS, CLIL, Naše škola jsou projekty na podporu výuky všech žáků.)
Škola působila také jako partner v projektu „Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání.“ Cílem je přispět k eliminaci
xenofobie dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených. Dále se uskutečnil projekt k inkluzivnímu vzdělávání, který pomáhá
žákům s jinými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí se úspěšně zapojit do vzdělávacího procesu.
Ve škole se dále každoročně uskutečňují celoškolní projekty ke Dni Země a na vybrané téma, žáci jsou zapojeni do pravidelných pořadů Le
Sémaphore (mezilidské vztahy, šikana, násilí, drogová problematika,..), probíhají pravidelné besedy a soutěže pro 1. a 2. stupeň s Městskou
policií v Táboře a s Policií ČR.
Pravidelnými akcemi jsou i školní atletická olympiáda, sportovní den ředitele školy, vánoční a velikonoční dílny, akce pěveckého sboru pro
rodiče a veřejnost a tematicky zaměřené exkurze pro žáky 2. stupně. V 6. ročníku probíhá projekt v okolí školy v rámci tělesné výchovy,
zeměpisu a biologie. Cílem těchto forem vzdělávání je všestranný rozvoj dítěte.
Žáci 4. ročníku absolvují pravidelně výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti. Od 1. 9. 2017 je na 1.stupni zařazena povinná výuka plavání
s dotací 40 hodin v bazénu v Táboře.
Dále škola nabízí jako rozšiřující a doplňující aktivity: 7. ročník a sportovní třídy absolvují lyžařský výcvik, (v případě zájmu se mohou zúčastnit
i žáci dalších ročníků), 8. ročník se účastní cyklokurzu a 9. ročník má vodácký výcvik. Všechny tyto aktivity se konají v případě zájmu,
financování rodiči, jejich souhlasu a vhodných podmínek a možností školy.
Škola je nositelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 3. stupně“ a je členem Klubu ekologické výchovy.
Škola spolupracuje s orgány místní samosprávy a dalšími organizacemi - děti vystupují v různých kulturních programech, např. pro seniory,
vítání nových občánků apod. O svých akcích škola informuje veřejnost také na webu města Tábor a prostřednictvím regionálního tisku.
Ve výuce se využívají počítače, a to nejen v informatice, ale i v dalších předmětech. Vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování se
prolíná i do dalších předmětů. Škola se postupně modernizuje jak vnitřním vybavením, tak i novými učebními pomůckami.
Environmentální výchova ve škole je zpracována v příloze Školní program EVVO.
Dodatky k ŠVP: sexuální výchova, etická výchova, výuka k různosti, změny k 1. 9. 2013, změny k 1.9. 2016, změny k 1.9.2017.
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Zaměření školy
Při výchově a vzdělávání žáků naší školy se zaměřujeme na tyto oblasti:
Výchova a vzdělávání pro život v EU
- významné posílení výuky cizích jazyků
- výchova ke spolupráci se státy, s nimiž nás pojí kulturní, ekonomické a politické vazby
- poznávání cizích zemí v rámci výuky zeměpisu a dalších předmětů, ale i zapojování
do mezinárodních projektů a soutěží
Sportovní výchova
- preference sportovní výchovy se zaměřením na atletiku
- rozvíjení morálních vlastností prostřednictvím sportu
- výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Práce s výpočetní a komunikační technikou
- vedení žáků k využívání komunikačních a informačních technologií
- podpora výuky na počítačích i formou volitelných předmětů
- využívat výukové programy ve výuce všech předmětů
Vytváření podmínek pro talentované žáky i pro žáky s různým postižením
- zavádění efektivních metod výuky jako je kooperativní vyučování a projektové vyučování,
kterými vedeme žáky k týmové práci a vzájemné pomoci
- věnování zvýšené pozornosti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
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- příprava talentovaných žáků k účasti na soutěže a olympiády, kde mají možnost se
prezentovat a kde přitom dochází k rozvoji jejich nadání

Výchovně vzdělávací strategie
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky nebát se problémů (problémy byly, jsou a budou, problém není hrozba, ale
výzva)
- učíme žáky hledat různá řešení problémů a svoje řešení si obhájit
- ve vhodných oblastech vzdělání používáme netradiční úlohy
- motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života
- na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky postupu řešení problémů
- vedeme žáky ke schopnosti vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat informace
ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu
- k logickému řešení používáme projektů, podporujeme týmovou spolupráci i samostatnost a
tvořivost jednotlivce
- v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet
- ve škole i při mimoškolních akcích sledujeme, jak žáci problémy zvládají
- jdeme příkladem, jak sami s nadhledem různé problémové situace ve škole řešíme

Kompetence pracovní
Usilujeme o to připravit žáka, který:
- zvládá základní pracovní dovednosti a postupy
- je schopen pracovní výdrže, koncentrace na práci, má vůli k jejímu dokončení
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- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního
prostředí
- organizuje svoji práci i práci druhých tak, aby byla efektivní
- odhadne a ohodnotí individuální přínos členů skupiny
- navrhuje možnosti využití schopností a dovedností ostatních v zájmu dosažení co
nejlepšího výsledku společné práce
- reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
- na základě získaných znalostí a zkušeností si vytváří představu o možnostech svého
budoucího pracovního uplatnění
Kompetence občanské
-

rozvíjíme sebepoznávání
seznamujeme žáky s jejich právy, odpovědností a povinnostmi
vedeme žáky k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice
využíváme spolupráce se školami v zahraničí

Kompetence komunikativní
-

vedeme žáky k tomu, aby se uměli vyjadřovat písemně i ústně
vedeme žáky k vyjadřování ve spisovné češtině bez vulgárních výrazů
vedeme žáky ke komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli, žáky a dalšími osobami
učíme žáky diskutovat podle pravidel slušného chování
učíme žáky vyjadřovat svůj názor
učíme žáky odpovídat na otázky, vede žáky k výměně informací, k řešení problémů a
situací
vedeme žáky k používání internetu (komunikačních programů)
dáváme prostor žákům komunikovat v cizím jazyce
vedeme žáky k navazování přátelských vztahů
učíme žáky naslouchat názoru druhých (mládeži i starší generaci)
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-

učíme žáka mluvit o aktuálních otázkách souvisejících s moderním způsobem života
učíme žáky dorozumívat se pomocí moderních technologií
učíme žáky sebehodnocení se správnou dávkou sebekritiky a pochvaly
vedeme žáky k otevřené diskusi o onemocnění AIDS – viru HIV a o cestách přenosu

Kompetence sociální a personální
-

společně s žáky vytváříme pravidla skupinové práce
vedeme žáky k respektování a dodržování domluvených pravidel
společně s žáky upozorňujeme na porušení pravidel a hledáme společně cestu k nápravě
vedeme žáky k práci v různě velké skupině, pomáháme jim v organizaci skupiny,
v rozdělení a následnému plnění úkolů
učíme žáky komunikovat vhodným způsobem s ostatními ve skupině, vytváříme
příjemnou atmosféru k práci
ukazujeme vhodné způsoby nabídnutí pomoci druhým
ukazujeme možnosti požádání si o pomoc
vedeme žáky k přijímání názorů ostatních, k respektování osobnosti druhých
ukazujeme žákům, jak se poučit z výsledků práce ve skupině i mimo ni
pomáháme žákovi vytvořit představu o jeho možnostech a schopnostech
dokladujeme žákovi, jak zvládá dílčí úkoly, posilujeme jeho sebepoznání a sebedůvěru
vedeme žáky k sebekázni, sebehodnocení a k sebeúctě

Kompetence k učení
- seznamujeme žáky s různými informačními zdroji, učíme je v nich se orientovat
- učíme žáky vyhledávat, třídit, porovnávat, ověřovat a posuzovat informace
- navozujeme situace, kdy se žáci sami hodnotí, srovnávají se s ostatními při vhodných
příležitostech
- motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami, vzbuzujeme v nich touhu
po vzdělávání
- učíme žáky používat informace a pomocí nich řešit úkoly
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- vedeme žáky k uplatňování naučeného při dalších činnostech
- nabízíme žákům různé metody, způsoby, postupy, které vedou k efektivnímu učení
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých
práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona.
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Při diagnostikování
speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními.
Škola není bezbariérová, přesto mohou za určitých podmínek absolvovat výuku i žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními (mají zdravotní
postižení či znevýhodnění). Mezi žáky, kteří mají přiznaná podpůrná opatření a navštěvují školu, jsou i žáci s jinými životními podmínkami a
z odlišného kulturního prostředí. Jejich výuka probíhá formou individuální integrace v běžných třídách podle běžného učebního plánu. Učitelé
volí vhodné metody a formy práce, vhodně motivují žáky, individuálně k nim přistupují. Pomáhají žákům se včleněním do třídních kolektivů.
Dále učitelé spolupracují s odborníky ze sociálního odboru městského úřadu, s romskými asistenty a s dalšími institucemi, které pomáhají řešit
situaci těchto žáků. Cílem je zmírnit adaptační, komunikační, výchovné, výukové a další potíže a problémy u těchto dětí a umožnit jim zvládnout
učivo a motivovat je k dalšímu jejich rozvoji, uplatnění v životě.
Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně
-

Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a výchovného poradce.
Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou
výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující jiných předmětů.
S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky
podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě
potřeby třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s vývojem
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě
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-

plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná
opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského
poradenského zařízení.
Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
-

-

-

-

V případě, že opatření vyplývající z plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci
žáka návštěvu školského poradenského zařízení.
Škola bezodkladně předá plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení
Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování
IVP.
Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP
vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským
zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.
S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka.
Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší.
Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel
daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem
speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu.
Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
Stejný postup platí i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy.

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je
možné přizpůsobit i výběr učiva.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP
využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.
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Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné ve školním vzdělávacím programu upravit
očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem,
pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.
Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu
některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů
ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským
zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého
vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.
Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
-

seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka
respektování zvláštností a možností žáka
vysvětlit vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev
možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné
kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků
navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci
nutnost spolupráce s rodiči
dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa
učitel posiluje získané dovednosti žáka prostřednictvím přiměřených metod a respektuje
jeho osobní tempo, často opakuje probrané učivo
učitel podporuje snahu, chválí při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnává s
ostatními
učitel střídá pracovní tempo, odstraňuje rušivé vlivy, navozuje příjemnou atmosféru,
vyhledává činnosti, ve kterých může být žák úspěšný
učitel zařazuje relaxační cvičení
učitel dbá na účelné používání názorných pomůcek
učitel hodnotí žáka v souladu s platnými předpisy a doporučeními MŠMT k hodnocení žáků
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Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.
Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v
rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.
Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele nebo rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován
individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a závěrů vyšetření.
Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do hloubky především
v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte.
Možné úpravy způsobů výuky:
 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
 zadávání specifických úkolů (na složitější a abstraktnější úrovni)
 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
 vnitřní diferenciace žáka v některých předmětech, např. cizí jazyk, volitelné předměty
 pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka nestandardních problémových úloh)
 respektování pracovního tempa a zájmů žáka
 podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů
 přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí
 předčasný nástup dítěte ke školní docházce

Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného žáka
-

Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a výchovného poradce.
Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou
podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.
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-

-

S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky
podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.
Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za
metodické podpory výchovného poradce plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka. Nejpozději po 3
měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce
vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný
poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.
Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka
-

-

-

-

V případě, že opatření vyplývající z plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci
žáka návštěvu školského poradenského zařízení.
Škola bezodkladně předá plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení
Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování
IVP.
Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP
vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským
zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.
S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka.
Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší.
Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel
daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem
speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu.
Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
Stejný postup platí i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy.
Při sestavování IVP škola vychází z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
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Další poznámky:
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět.
Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků:
v 6., 7., 8. a 9. ročníku - 4 hodiny týdně
V běžných třídách:
v 1. ročníku – 9 hodin týdně
v 2. ročníku – 10 hodin týdně
v 3. a 4. ročníku – 8 hodin týdně
v 5. ročníku – 7 hodin týdně
v 6. až 9. ročníku - 4 hodiny týdně
seminář z českého jazyka – volitelný předmět, 1-2 hodiny týdně
Český jazyk a literatura má komplexní charakter, avšak je rozdělen do tří složek – komunikační a slohová výchova, jazyková výchova, literární
výchova. Obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná. Výuka probíhá většinou ve třídách. Při práci se uplatňuje diferencovaný přístup
k žákům se specifickými poruchami učení. Pro nadané žáky se zařazuje rozšiřující učivo.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- ovládnutí jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
- rozvíjení čtenářských dovedností a schopností interpretace literárního textu
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
- vyjádření reakcí a pocitů žáků
- pochopení role v různých komunikačních situacích
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-

orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky
vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností
potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními předměty, zejména s dějepisem, informačními a komunikačními
technologiemi, hudební výchovou, výchovou k občanství, vlastivědou.
Předmětem prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, sociální
dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…
Mediální výchova – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
- vede žáky ke stálému zdokonalování čtení, osvojování pravopisných a jazykových jevů, znalosti literární teorie a stylistiky
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací
- vede žáky k užívání správné terminologie
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
- sleduje při hodině pokrok všech žáků a směřuje je ke kritickému hodnocení výsledků jejich učení
Kompetence k řešení problémů
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů a využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
- rozvíjí u žáků schopnost vzájemné spolupráce
Kompetence komunikativní
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Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vede žáky k výstižné argumentaci, k formulování a vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižnému a kultivovanému
ústnímu i písemnému vyjadřování
- učí žáky vhodně obhajovat své názory
Kompetence občanské
Učitel
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- vede je k respektování přesvědčení druhých lidí
Kompetence pracovní
Učitel
- vede žáky k organizování a plánování učení
- vede žáky k dodržování hygieny práce
- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 plynule čte s porozuměním texty  ovládá malá i velká písmena
přiměřeného rozsahu a náročnosti
abecedy, psací i tiskací
 čte a skládá slabiky a slova
 čte jednoduché texty
přiměřeného rozsahu a
náročnosti
 rozumí čtenému textu
 umí o přečteném vyprávět
 porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti

 plní úkoly podle

 respektuje základní
komunikační pravidla v rozhovoru

 uvědoměle používá základní
formy společenského styku
 rozlišuje otázku a sdělení
 umí naslouchat promluvě jiné
osoby a nepřerušuje ji

Ročník: 1.
Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

výcvik čtení- přípravná cvičení
sluchová a zraková, čtení hlásek
(krátké, dlouhé), slabik, slov a vět

výběr údajů podle zadání
jednoduchých písemných
samostatné plnění úkolů
instrukcí
doplňovací cvičení
 podle zadání třídí a vyhledává
informace
pozdrav, žádost, prosba, omluva
nácvik každodenních
komunikačních činností formou
hry, dialog
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Osobnostní a sociální výchova
- Komunikace

artikulační cvičení, říkadla
hlasité čtení

 pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

 zřetelně vyslovuje ř, r,
slabikotvorné souhlásky
 srozumitelně artikuluje

 v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči

 ovládá techniku dýchání při
mluveném projevu
 nemluví překotně

 na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev

 sděluje spontánně zážitky
z vlastního okolí
 reprodukuje vyslechnutý text
 vyjadřuje se srozumitelně ve
smysluplných jednoduchých
větách

prosté dějové vyprávění
rozhovory

 dodržuje správné sezení
v lavici, držení tužky, sklon
sešitu, vzdálenost očí od
papíru

přípravné cviky pro uvolnění ruky
kresebné cviky
hygiena psaní

 zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

 píše správné tvary písmen a
 zná tvary velkých i malých
číslic, správně spojuje písmena i
písmen
slabiky, kontroluje vlastní písemný  správně spojuje písmena a
projev
slabiky do slov
 kontroluje vlastní písemný
projev
 píše čitelně a úhledně
 dokáže přepsat tiskací písmo
do psané podoby

dechová cvičení
artikulační cvičení
rozhovory

písanky- psaní jednotlivých
písmen, slov a vět
opisy, přepisy, diktáty
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OSV – Komunikace

 seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

 vypráví pohádku podle
obrázkové osnovy

četba a poslech pohádek
vlastní reprodukce

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

 rozeznává krátké a dlouhé
samohlásky
 rozčlení slovo na slabiky a
hlásky, určí jejich počet

slovo- slabika – hláska

 rozlišuje vyjadřování v próze a
ve verších

 pozná rozdíl mezi básní a
neveršovaným textem

poslech a četba literárních textů

 vyhledává nebo domýšlí rýmy
 popisuje své pocity
z přečteného
 dokáže dramatizovat
jednoduchý text
 recituje krátkou báseň
 vypravuje pohádku podle
obrázkové osnovy

poslech literárních textů
tvořivé činnosti s lit. textem
(recitace, dramatizace, volná
reprodukce textu)

 pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností

Poznámky:
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OSV – rozvoj schopnosti
poznávání

Vzdělávací oblast: : Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 2.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

 plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

 čte texty, které odpovídají jeho praktické čtení
věku a získaným dovednostem
 zdokonaluje svou čtenářskou
techniku
 ovládá hlasité čtení, nacvičuje
tiché

 porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti

 chápe mluvené pokyny a plní
je
 pracuje samostatně na základě
písemných pokynů a návodů
 vyhledává požadované
informace

 respektuje základní
 volí vhodné vyjadřovací
komunikační pravidla v rozhovoru
prostředky při oslovení,
pozdravu, poděkování aj.
 používá vhodné otázky ke
zjištění určité informace

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

vyhledávací čtení
samostatná činnost žáků

běžné komunikační situace a žánry
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OSV - Komunikace

 pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

 užívá správný slovní přízvuk a básně, jazykolamy
texty s kumulací určité hlásky
tempo řeči
 uplatňuje přirozenou intonaci nebo skupiny hlásek
 respektuje hranice slov

 v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči

 dodržuje správnou výslovnost nácvik techniky mluveného
 správně dýchá, užívá správný projevu
dechová cvičení
slovní přízvuk a tempo řeči
 ovládá sílu svého hlasu, dbá na
rytmické dělení mluvních celků

 na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev

 sděluje vlastní zážitky ,
vypráví příběhy z vlastní četby, slohový výcvik
běžné komunikační situace
popisuje osobní příhodu,
předmět

 zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

 uvědoměle zaujímá správnou
hygiena psaní
pozici při psaní
 dodržuje správné držení pera a
hygienu zraku

 dodržuje přirozenou velikost a
 píše správné tvary písmen a
sklon písma
číslic, správně spojuje písmena a
 správně spojuje písmena a
slabiky, kontroluje vlastní písemný
slabiky ve slova
projev
 převádí slova a jednoduché
věty z podoby mluvené do
podoby psané

písanky
opisy, přepisy, diktáty
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 píše čitelně a úhledně
 kontroluje správnost a kvalitu
svého pís. projevu
 píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

 seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

 pozná a samostatně tvoří
jednoduchá písemná sdělení
 zvládne jednoduchý popis

 vytváří souvislý projev podle
souboru obrázků
 určuje dějovou linii příběhu
 dodržuje posloupnost
vypravování na základě děje

 rozlišuje grafickou a zvukovou  analyzuje sluchem slovo na
hlásky a slabiky
podobu slova, člení slova na

rozlišuje hlásky a písmena
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
 třídí hlásky na samohlásky,
samohlásky
souhlásky a dvojhlásky
 určí slabikotvorné r, l
 třídí samohlásky na dlouhé a
krátké, chápe rozdíl v jejich
užití
 dělí slova na konci řádku
 správně zdůvodňuje a píše
znělé a neznělé souhlásky

různé žánry písemného projevu
popis, dopis, blahopřání
vypravování podle obrázkové
osnovy

slovo – slabika – hláska
krátké – dlouhé samohlásky
párové souhlásky, spodoba
znělosti, slovní přízvuk

abeceda, řazení slov podle abecedy
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 porovnává významy slov,
 rozlišuje slova souřadná,
zvláště slova opačného významu a
nadřazená a podřazená, chápe
slova významem souřadná,
jejich vzájemný vztah
nadřazená, podřazená, vyhledává  tvoří jednoduchá synonyma a
v textu slova příbuzná
opozita

slovní význam, slova nadřazená,
podřazená, synonyma, antonyma,
příbuzná slova, citově zabarvená
třídění slov

 rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru

 pozná podstatná jména, slovesa slovní druhy - cvičení, články

 užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves

 vyjadřuje se spisovně, užívá

 rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

a předložky

slovní druhy

správné tvary podstatných a
přídavných jmen , sloves
 chápe tvarovou obměnu slov
ve větě

 pozná větu oznamovací,
rozkazovací, tázací a přací
 správně používá interpunkční
znaménka
 dodržuje pořádek slov ve větě

druhy vět podle postoje mluvčího
pořádek slov ve větě
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 odůvodňuje a píše správně i/y
po tvrdých a měkkých
souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě, ú/ů- mimo morfologický šev,
velká písmena na začátku věty a
v typických příkladech vlastních
jmen osob, zvířat a místních
pojmenování

 odůvodňuje a píše správně i / y
po měkkých a tvrdých
souhláskách
 rozlišuje zvukovou a psanou
podobu skupin dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě
 ovládá pravidla psaní ú, ů
 upevňuje si psaní velkých
písmen na začátku věty a
v typických případech
vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování

tvrdé a měkké souhlásky
jména obecná a vlastní
slova se skupinami
dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
pravopis ú/ů

 čte se správným dýcháním a
 čte a přednáší zpaměti ve
vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

přiměřenou intonací, dodržuje
mluvní takty
 recituje
 prohlubuje hlasité čtení
s porozuměním a nacvičuje
tiché čtení

praktické i zážitkové čtení
hlasité i tiché čtení
recitace

 rozpoznává v textu kladné a
 vyjadřuje své pocity
z přečteného textu

záporné lidské vlastnosti
 hodnotí a analyzuje jednání
postav
 uvědomuje si spojitost textu
s ilustrací k literárnímu dílu

zážitkové čtení a naslouchání
společná četba
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 pozná text veršovaný a
 rozlišuje vyjadřování v próze a
ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění

 pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností

četba a poslech literárních textů
prozaický
báseň, pohádka, hádanka,
 uvědomuje si odlišné vlastnosti rozpočitadlo, říkanka
pohádky
 reprodukuje různé druhy textu
(čtení, recitace, přednes básně,
dramatizace, volná reprodukce
textu)
 vyhledává a domýšlí rýmy
 kreslí ilustrace podle obsahu
textu

tvořivé činnosti s literárním textem
základní literární pojmy:
spisovatel, básník, čtenář,
divadelní představení, herec,
režisér

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: : Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 plynule čte s porozuměním texty  čte umělecké i naučné texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
s důrazem na upevňování
čtenářských dovedností a
návyků
 zvyšuje kvalitu hlasitého i
tichého čtení, předčítá
 rozšiřuje si aktivní slovní
zásobu
 chápe četbu jako zdroj
informací o světě i o sobě
- vyhledává informace v
 porozumí písemným nebo
encyklopediích
mluveným pokynům přiměřené
 chápe písemné či ústní zadání
složitosti
úkolů
 samostatně pracuje podle
instrukcí
 třídí informace podle zadání
 respektuje základní
komunikační pravidla v rozhovoru  vybírá v rozhovoru vhodné
komunikační prostředky a
výrazy
 volí vhodné slovní obraty a
logicky navazuje myšlenky

Ročník: 3.
Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

výcvik čtení- čtení věcné a
praktické, hlasité i tiché

vyhledávací čtení
samostatná činnost dětí

slohový výcvik, rozhovor
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OSV – Komunikace

 odlišuje spisovný a nespisovný
 v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči






 volí vhodné verbální i
nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i
mimoškolních situacích

 na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev

 píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

 seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh



jazyk
udržuje oční kontakt
s partnerem při dialogu
dbá na správné frázování a
dýchání
vyslovuje se správným
přízvukem
dbá na rytmické dělení
mluvních celků
naslouchá mluvenému projevu
spolužáka a uvědomuje si jeho
nonverbální prostředky, odhalí
nejznámější chyby, pomůže je
opravit

 vybírá vhodné jazykové
prostředky přiměřené věku při
aktivitách ve škole i mimo
školu
 užívá přiměřené
mimojazykové prostředky řeči
(mimika, gesta)
 popisuje své zážitky
 vyjadřuje se srozumitelně a
věcně
 osvojuje si pravidla
vypravování i popisu

mluvený projev, dialog
dechová cvičení, verbální a
nonverbální prostředky
komunikace
OSV – Komunikace

běžné formy společenského styku

slohový výcvik

slohový výcvik- formy
společenského styku

 umí napsat adresu, přání,
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 rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na
hlásky

pozdrav, pozvánku, dopis,
vyprávění podle obrázkové osnovy
vzkaz
 sestaví členěný projev a nadpis
 pracuje s ilustracemi a řadí je
podle časové posloupnosti
 vypravuje příběh podle
ilustrací

 porovnává významy slov,
 orientuje se v rozdělení hlásek
zvláště slova opačného významu a  správně dělí slova na konci
slova významem souřadná,
řádku
nadřazená a podřazená, vyhledá
 ovládá pravopis slov se
v textu slova příbuzná
znělými a neznělými
souhláskami uprostřed a na
konci slov

 porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost
 rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru

hláskosloví
párové souhlásky

význam slov- nauka o slově

 rozlišuje slova souřadná,
nadřazená a podřazená, chápe
jejich vzájemný vztah
 rozpozná v textu slova
příbuzná
význam a třídění slov
 rozeznává slova jednoznačná a
mnohoznačná, synonyma a
opozita

 uvědomuje si a rozlišuje
obecný význam slov
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 užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves

 spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy

rozezná slovo ohebné a
neohebné
v základním tvaru rozliší
všechny ohebné slovní druhy

 třídí podstatná jména, umí určit slovní druhy
rod, číslo, pád
 pozná slovesa, určuje osobu,
číslo a čas
 vyhledá zástupce
k jednotlivým slovním druhům

 uvědoměle pracuje

věta jednoduchá a souvětí
spojky a jejich funkce
s mluvnickými kategoriemi
podstatných a přídavných jmen
i sloves
 používá správné tvary slov
v mluveném i písemném
projevu

 odůvodňuje a píše správně i/y
po obojetných souhláskách ve
 osvojuje si význam a funkci
vyjmenovaných slovech
spojek a spojovacích výrazů
bě,pě,vě,mě – mimo morfologický
vyjmenovaná slova

rozlišuje větu jednoduchou a
šev, velká písmena na začátku
slova se slabikami bě,pě,vě,mě
souvětí
věty a v typických případech
vlastní jména
 zapíše vzorec souvětí, utvoří
vlastních jmen osob, zvířat a
souvětí podle vzorce
místních pojmenování
 osvojuje si základní pravopisná
pravidla pro čárky mezi větami
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 čte a přednáší zpaměti ve
vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

 rozšiřuje si znalost pravopisu
vlastních jmen
 seznamuje se s pravopisem i/y
po obojetných souhláskách, zná
vyjmenovaná slova
 dodržuje pravidla psaní slov se plynulé čtení textu
recitace
skupinami bě,pě,vě,mě

 vyjadřuje své pocity
z přečteného textu
práce s literárním textem, beseda
 rozlišuje vyjadřování v próze a
ve verších
 využívá a zdokonaluje své
čtenářské dovednosti při četbě
 recituje báseň přiměřené
náročnosti
 pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností

 umí vyjádřit svůj postoj
k přečtenému textu
 volně reprodukuje

četba veršovaných i prozaických
textů

tvořivá práce s textem

 čte básnické i prozaické texty,
analyzuje jejich věcný obsah
 čte a vypravuje pověsti, bajky,
povídky a pohádky
 orientuje se v základních
literárních pojmech
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Multikulturní výchova – Lidské
vztahy

 volně reprodukuje obsah textu,
 pracuje s texty písní a
divadelních her
 domýšlí příběh a rýmy,
dramatizuje
 vyjadřuje své pocity
z přečteného
 obsah textu ztvární komiksem,
obrázky

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 4.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas

 čte pozorně, správně a plynule
potichu i nahlas
 orientuje se v textu
 využívá četbu jako zdroj
poznatků
 rozvíjí své čtenářské
dovednosti
 vědomě moduluje, intonuje,
užívá vhodně tempo a pauzy

praktické čtení
věcné čtení

 rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace
zaznamenává

 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

 reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta

 zpracovává získané informace
a sdělení
 podstatné informace písemně
zaznamenává
 orientuje se ve sdělení
 dokáže určit chybějící
informaci
 doplní neurčité sdělení

věcné čtení
vyhledávací čtení

věcné čtení
vyhledávací čtení

věcné čtení a naslouchání

 porozumí přiměřeně složitému
sdělení
 reprodukuje obsah sdělení
 pamatuje si podstatná fakta
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

OSV – Rozvoj schopností
poznávání

 vede správně dialog,
telefonický rozhovor, zanechá
vzkaz na záznamníku

 umí zahájit, vést a ukončit
dialog
 chápe střídání rolí mluvčího a
posluchače
 formuluje jednoduchý vzkaz,
omluvu, prosbu a oslovení
 orientuje se v telefonickém
seznamu
 respektuje základní
komunikační pravidla a
 rozlišuje spisovnou a
pravidla bezpečnosti na
nespisovnou výslovnost a vhodně
internetu
ji užívá podle komunikační situace

 píše správně po stránce
obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry

 dokáže rozlišit spisovnou a
nespisovnou výslovnost
v mluveném projevu
 volí vhodné komunikační
prostředky podle situace
 vystupuje zdvořile

rozhovor
komunikační žánry

OSV- Komunikace

vyprávění
různé komunikační žánry a formy
společenského styku

OSV – Komunikace
Multikulturní výchova – Lidské
vztahy

vlastní písemný projev
formy společenského a úředního
styku

 píše čitelně a úhledně
v přirozené velikosti a liniatuře
 provádí kontrolu vlastního
písemného projevu
 vyjadřuje se písemně
v jednoduchých formách
společenského a úředního
styku ( dopis s adresou a
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 sestaví osnovu vyprávění a na
jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti

 porovnává významy slov,
zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova
vícevýznamová

 rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku

oslovením, oznámení,
blahopřání, tiskopis)
 člení text na odstavce
 sestaví osnovu projevu a
nadpis
 rozčlení text na odstavce
 dodrží časovou posloupnost
děje
 určí důležitou myšlenku děje
 vypráví podle osnovy, popíše
pokoj, členy rodiny, pracovní
postup
 rozlišuje slova jednoznačná a
mnohoznačná, spisovná a
nespisovná
 pozná slova citově zabarvená
 rozumí pojmům synonyma,
homonyma, antonyma

 určuje slovní druhy
 určí kořen slova a část
plnovýznamových slov a využívá
příponovou, předponovou a
je v gramaticky správných tvarech
koncovku, grafický zápis
ve svém mluveném projevu
 rozeznává předpony a
předložky, zvládá jejich
pravopis

vypravování

význam slov

stavba slov

slovní druhy – ohebné, neohebné

 používá správný postup při
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určování slovních druhů
 rozlišuje slova spisovná a jejich  určuje mluvnické kategorie
nespisovné tvary
podstatných jmen (pád, číslo,
rod a vzor) a správně skloňuje
 u sloves určuje osobu, číslo,
čas a způsob, infinitiv
 časuje slovesa oznamovacího
způsobu ve všech časech
 vyhledává základní skladební
dvojici

 odlišuje větu jednoduchou a
souvětí, vhodně mění větu
jednoduchou v souvětí

 užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
 píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách

 rozeznává slova spisovná a
nespisovná
 chápe, kde lze použít
nespisovný tvar
 vyhledává a nahrazuje
nespisovné výrazy v textu
 určuje ve větě podmět a
přísudek
 respektuje shodu přísudku
s podmětem
 pozná podmět nevyjádřený,
několikanásobný
 rozlišuje větu jednoduchou a
souvětí
 tvoří souvětí podle vzorce
 vytváří souvětí z vět
jednoduchých

slova spisovná a nespisovná

skladba – základní skladební
dvojice

věta jednoduchá a souvětí

souvětí – spojovací výrazy

vyjmenovaná slova

 spojuje věty v souvětí
vhodnými spojovacími výrazy
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 zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu

 vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

 dokáže je vhodně změnit

shoda přísudku s podmětem

 uvědoměle používá i/y po
obojetných souhláskách
 aplikuje znalost
vyjmenovaných a příbuzných
slov v písemném projevu

zážitkové čtení a naslouchání
práce s textem

 ovládá pravidla shody přísudku
s podmětem
 aplikuje znalosti syntaktického
pravopisu v písemném projevu
 vyjadřuje své názory a pocity
z přečteného textu (písemně,
ústně)
 volně reprodukuje text podle
 odlišuje literární vyprávění od
svých schopností, tvoří vlastní
literatury faktu
literární text na dané téma
 orientuje se v nabídce vhodné
dětské literatury , vytváří si
čtenářský deník
 vnímá literaturu jako jako
zdroj poznání a prožitků
 hodnotí jednotlivé postavy lit.
 rozlišuje různé typy
díla a jejich vzájemný vztah
uměleckých a neuměleckých textů
 rozpozná manipulativní
argumentace, záměry a
techniky (reklama, ...)

tvořivé činnosti s lit. textem

četba a poslech uměleckých i
naučných textů

47

OSV - Kreativita

 při jednoduchém rozboru
literárních textů používá
elementární literární pojmy

 chápe a reprodukuje obsah
textu
 prokáže, že obsahu textu
rozuměl
 využije poznatky z četby
v dalších školních činnostech
 domýšlí příběhy
 označí v textu nejdůležitější
informace

základní literární pojmy

 odlišuje uměleckou literaturu
od faktické literatury
 aktivně vyhledává informace
v encyklopediích
 využívá městskou i školní
 knihovnu pro vlastní četbu
 všímá si rozdílů zpracování
textu krásné literatury a
literatury naučné
 recituje básnický text
 rozumí lit. pojmům jako je
přirovnání, próza, poezie,
dramatizace, scifi
 tyto pojmy používá při
jednoduchém rozboru lit. textu
 odliší umělecký text od
neuměleckého
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Poznámky:

49

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 5.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

 čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas

 čte přiměřeně rychle a plynule praktické i věcné čtení, čtení s
porozuměním
 čte umělecké i populárněnaučné texty
 interpretuje v přiměřeném
rozsahu čtený text
 provede charakteristiku postav
i děje
 vyjadřuje vlastní postoj k textu
 vymyslí název úryvku textu

 rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace
zaznamenává

 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

 třídí, shrnuje a písemně
zaznamenává podstatné
informace
 srovnává obsah textu se
známými údaji
 vnímá podrobnosti a hledá
jejich význam v celku

Učivo

čtení jako zdroj informací
vyhledávací čtení
poznámky a výpisky

věcné čtení a naslouchání
 správně analyzuje získané
vyhledávací čtení
informace a sdělení
 vyhledává a doplňuje chybějící orientace v textu
informace
 zeptá se na podrobnosti
slyšeného projevu
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta

 vede správně dialog,
telefonický rozhovor, zanechá
vzkaz na záznamníku

 rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

věcné čtení a naslouchání
 porozumí přiměřeně složitému
sdělení
 reprodukuje obsah sdělení
rozhovor
 pamatuje si podstatná fakta
komunikační žánry
 umí zahájit, vést a ukončit
dialog
 chápe střídání rolí mluvčího a
posluchače
 formuluje jednoduchý vzkaz,
omluvu, prosbu a oslovení ( i
telefonicky na záznamníku)
 orientuje se v telefonickém
seznamu
 respektuje základní
komunikační pravidla
čtení jako zdroj informací
sledování a zpracování informací
 porovnává různé názory,
z hromadných sdělovacích
srovnává je se svými
prostředků
 chápe míru tolerance při řešení
konfliktních situací
 vyjadřuje vlastní postoj
k problému
 uvědomuje si rozdíl
podbízivosti a skutečné
hodnoty v reklamách
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OSV - Komunikace

Mediální výchova – fungování a
vliv médií ve společnosti a stavba
mediálních sdělení

 volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
 rozlišuje spisovnou a
nespisovnou výslovnost a vhodně
ji užívá podle komunikační situace

 píše správně po stránce
obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry

 sestaví osnovu vyprávění a na
jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti

 ovládá členění vět, frázování,
sílu a barvu hlasu v závislosti
na komunikační situaci
 vnímá národní jazyk jako
nejdůležitější nástroj
dorozumívání
 rozšiřuje si slovní zásobu
 volí vhodné verbální,
nonverbální prostředky řeči
 odlišuje spisovný a nespisovný
projev a vhodně ho využívá
podle komunikační situace
 orientuje se ve stavbě textu,
člení ho do odstavců
 ovládá různé žánry písemného
projevu (blahopřání,
pohlednice, pozvánka,
omluvenka,vyplnění tiskopisů,
přihlášek, inzerát, dopis)
 sestaví osnovu projevu a
nadpis
 rozčlení text na odstavce
 dodrží časovou posloupnost
děje
 určí důležitou myšlenku děje

plynulý a výrazný mluvený projev
v různých komunikačních
situacích
slohový výcvik
běžné komunikační situace,
rozhovory
přímá řeč, věty uvozovací

písemné formy společenského a
úředního styku

tvorba vlastního textu:
vypravování, popis děje,
pracovního postupu, inzerát,
zpráva, oznámení, pozvánka,
vzkaz, povídka
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Multikulturní výchova – kulturní
diference

-určí slovo vícevýznamové

význam slov

 rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponu a koncovku  určí ve slově kořen, předponu a
příponovou část, koncovku
 vyznačuje slovotvorný základ,
jak byla slova odvozena,
graficky označí (příbuznost
slov)
 správně rozlišuje a píše
předložky a předpony
 ovládá pravopisné jevy
související s danou tématikou
( psaní gramaticky správných
 určuje slovní druhy
tvarů předpon a přípon)
plnovýznamových slov a využívá
je v gramaticky správných tvarech  správně třídí slovní druhy
ve svém mluveném projevu
 určuje mluvnické kategorie
podstatných jmen a správně
skloňuje (pád, číslo, rod, vzor)
 pozná druhy přídavných jmen
a správně je píše (tvrdá,
měkká)
 určuje všechny mluvnické
kategorie sloves, seznamuje se
s tvary podmiňovacího
způsobu
 vyhledává složené slovesné
tvary
 seznamuje se s druhy zájmen,
nahrazuje jimi podstatná a
přídavná jména
 skloňuje zájmena osobní

stavba slov

tvarosloví:
slovní druhy
určuje vzory podst. jmen
určuje vzory příd. jmen

pravopis morfologický
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 rozezná druhy číslovek
 skloňuje číslovky základní
 rozpozná neohebné slovní
druhy (s výj. částic)
 rozlišuje slova spisovná a
jejich nespisovné tvary

 průběžně užívá spisovnou
výslovnost, dodržuje
gramaticky správný písemný
projev
 vyhledává nespisovné výrazy
v textu a nahrazuje je
spisovnými

 vyhledává základní skladební
dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje větný
základ

 určí ve větě základní skladební skladba – základní větné členy
dvojici
 vyznačuje ve větě větný základ
 rozeznává vyjádřený i
nevyjádřený podmět (nahradí
zájmenem)
 tvoří větu holou i rozvitou

 odlišuje větu jednoduchou a
souvětí, vhodně mění větu
jednoduchou v souvětí

stavba věty – věta jednoduchá a
 vhodně mění větu jednoduchou souvětí
v souvětí
 pracuje s různými typy souvětí
 smysluplně uspořádá věty do
souvětí

 užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje

 spojuje věty v souvětí
spojovacím výrazem, oddělí
věty v souvětí čárkou

slova spisovná a nespisovná

souvětí – spojovací výrazy
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 píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách

 zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu

 vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

 doplňuje či obměňuje vhodný
spojovací výraz do souvětí
 vyznačuje grafickou stavbu
věty
 uvědoměle používá i/y po
obojetných souhláskách
 aplikuje znalost
vyjmenovaných a příbuzných
slov v písemném projevu
 pozná složitější odvozeniny
vyjmen. slov

vyjmenovaná slova

 ovládá pravidla shody přísudku shoda přísudku s podmětem
s podmětem
 aplikuje znalosti syntaktického
pravopisu v písemném projevu
 převádí text z jednotného do
množného čísla
 vyjadřuje své názory a pocity
z přečteného textu
 hodnotí jednotlivé postavy
literárního díla a jejich
vzájemný vztah
 vnímá literaturu jako zdroj
prožitků a poznání

 volně reprodukuje text podle
svých schopností, tvoří vlastní
 hovoří souvisle o přečteném
literární text na dané téma, dotváří
textu

OSV – Rozvoj schopností
poznávání

zážitkové čtení a naslouchání

OSV – Kreativita
Rozvoj schopností
poznávání
tvořivé činnosti s literárním textem

55

jej obrázky

 vyhledává informace ve
slovníku, encyklopedii, na
internetu

 výtvarně doplní lit. text
 tvoří vlastní lit. text
 dramatizuje
 rozlišuje různé typy
 odlišuje uměleckou literaturu
uměleckých a neuměleckých textů
od faktické
 porovnává ilustrace od různých
malířů
 odlišuje comics a
dobrodružnou literaturu
 rozpozná vybrané umělecké
žánry – pověst, bajka
 odlišuje divadlo a film
 formuluje rozdíl mezi poezií a
 při jednoduchém rozboru
prózou,
literárních textů používá
 orientuje se v pojmech:
elementární literární pojmy
pohádka, povídka, bajka,
přirovnání, přenesený či
zastaralý výraz, básnický výraz
 uvažuje o funkci verše, rýmu,
rytmu

umělecká literatura, comics
literatura faktu
encyklopedie, slovníky, časopisy
lidová slovesnost

základní literární pojmy
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)

Očekávané výstupy

Školní výstupy

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí  odliší spisovný a nespisovný
a obecnou češtinu a zdůvodní
jazykový projev
jejich užití

Učivo
rozvrstvení národního jazyka
(práce s ukázkami spisovného a
nespisovného jazyka)
zvuková stránka jazyka (hlásky,
zdvojené souhlásky, pauzy, důraz,
tempo, přízvuk)

 samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a dalšími
slovníky a příručkami

 dokáže pracovat se základními
jazykové příručky
jazykovými příručkami

 správně třídí slovní druhy, tvoří  dokáže pracovat s abstraktními
spisovné tvary slov a vědomě jich
typy podstatných jmen,
používá ve vhodné komunikační
s jednotlivými slovními druhy,
situaci
s dalšími typy vlastních jmen
 umí užívat jmenných tvarů
přídavných jmen bez
pravopisných obtíží, skloňovat
zájmena
 vhodně používá slovesné tvary

tvarosloví (ohebné slovní druhy)
podstatná jména – druhy
jména osobní a místní
druhy přídavných jmen a jejich
jmenné tvary
stupňování přídavných jmen
zájmena – druhy a skloňování
zájmen ukazovacích a
přivlastňovacích
slovesa – podmiňovací způsob
přítomný a minulý
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Ročník: 6.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV - Komunikace

 rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
v souvětí

 určuje základní a rozvíjející
větné členy
 určuje věty hlavní a vedlejší
 spojuje věty vhodnými
spojovacími výrazy

základní větné členy
rozvíjející větné členy
věta jednoduchá a souvětí
interpunkce v jednoduchých
souvětích

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 6.

Školní výstupy

Učivo

 odlišuje spisovný a nespisovný  vhodně používá jazykové
projev a vhodně užívá spisovné
prostředky při písemných
jazykové prostředky vzhledem
stylistických pracích
ke svému komunikačnímu záměru  vnímá časovou posloupnost
děje
 dokáže odlišit a použít přímou
a nepřímou řeč
 sestaví osnovu textu
 nastylizuje dopis soukromého i
úředního charakteru
 využívá základy studijního čtení – pracuje s odborným textem,
vyhledá klíčová slova, formuluje
najde hlavní myšlenku textu
hlavní myšlenky textu, vytvoří
 pořizuje si potřebné výpisky,
otázky a stručné poznámky,
výtahy
výpisky nebo výtah z přečteného
 sestaví zprávu, oznámení
textu; samostatně připraví a

vypravování
popis
dopis

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – komunikace

výpisky
hlavní myšlenky textu
výtah
zpráva
oznámení

s oporou o text přednese referát
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MV – stavba mediálních sdělení

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Literární výchova

Ročník: 6.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 uceleně reprodukuje přečtený
text, jednoduše popisuje strukturu
a jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla

 podle svých schopností volně
reprodukuje text

základní literární druhy (lyrika,
epika, drama)

 vyjádří své pocity z přečteného báje
pohádky a pověsti
textu
 přednáší zpaměti literární texty příběhy o nás a pro nás
literatura pro děti
přiměřené věku

 formuluje ústně i písemně
dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké
dílo

 rozlišuje vyjadřování v próze a
ve verších
 formuluje vlastní názor
k četbě, k divadelnímu či
televiznímu představení

 orientuje se v knihovně
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
D – starověké báje

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ( jazyková výchova)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 správně třídí slovní druhy, tvoří  ovládá morfologické
pravopisné jevy
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační
situaci
 ovládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby
 rozlišuje a příklady v textu
dokládá nejdůležitější způsoby
 rozpozná přenesená
obohacování slovní zásoby a
pojmenování
zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování,
 chápe rozdíl mezi mluvnickým
zvláště ve frazémech
a věcným významem slova
 samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu, se Slovníkem  rozliší rčení a přirovnání
spisovné češtiny a dalšími
 využívá terminologie z jiných
slovníky a příručkami
vyučovacích předmětů

Učivo
tvarosloví (ohebné slovní druhy,
důraz na slovesa, neohebné slovní
druhy)

 rozlišuje větné členy, ovládá
základní pravopisné jevy

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
na základě výběru textu

nauka o významu slov
nauka o tvoření slov

OSV – kooperace a kompetice

 používá samostatně výkladové
a jiné slovníky pro určení
významu slova
 rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a

Ročník: 7.

skladba (stavba věty – základní
a rozvíjející větné členy)
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v souvětí

syntaktické ve větě jednoduché

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)

Ročník: 7.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 uspořádá informace v textu s
ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

 přehledně popíše určený
předmět či umělecké dílo,
pracovní postup

popis

Čj – literární texty
odborný text z různých předmětů

 vystihne povahu člověka, jeho
schopnosti, zájmy, zvláštnosti

líčení

charakteristika

výtah

 rozlišuje charakteristiku vnější
 využívá základy studijního
žádost
a vnitřní
čtení – vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu,
 popíše své city, pocity, nálady životopis
vytvoří otázky a stručné
poznámky, výpisky nebo výtah z
vypravování
 zpracuje výtah z odborného
přečteného textu; samostatně
textu
připraví a s oporou o text přednese
referát
 formuluje ústní a písemnou
žádost
 odlišuje spisovný a nespisovný
projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru

 sestaví vlastní životopis

 vypravuje scénu z filmu, ze
hry, ukázku z knihy
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Poznámky:

67

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 rozlišuje základní literární
druhy a žánry, porovná je i jejich
funkci, uvede jejich výrazné
představitele

 přiřadí literární text
k příslušnému žánru

báje, eposy a balady

 porovnává různá ztvárnění
téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém
zpracování

 výrazně čte nebo přednáší
vhodný literární text

vědeckofantastické a detektivní
příběhy



příběhy pro děti

 vyhledává informace v různých
typech katalogů, v knihovně i v
 orientuje se v knihovně
dalších informačních zdrojích

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VV, HV - románské, gotické
umění (stav., soch., mal.) + hudba

pohádky

 orientuje se v základních
literárních pojmech (viz. učivo) příběhy z historie

formuluje vlastní názory na
přečtený text

Ročník: 7.

poezie písňových textů

 chápe smysl kulturních akcí
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D - Velká Morava, český stát Přemyslovci, Lucemburkové

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova )
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 v písemném projevu zvládá
 rozlišuje různé druhy souvětí,
větu hlavní a vedlejší
pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
 určuje druhy vedlejších vět a
významový poměr v souvětí
souřadném
 rozlišuje a příklady v textu
 na příkladech uvede způsoby
dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby
obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov ,
 porozumí slovům cizího
rozpoznává přenesená
původu a nahradí je slovy
pojmenování, zvláště ve frazémech
domácími

 správně třídí slovní druhy ,
 dokáže správně skloňovat
tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jména přejatá a cizí jména
jich používá ve vhodné
vlastní
komunikační situaci
 využívá Pravidla českého
pravopisu, Slovník spisovné
češtiny a jiné jazykové
příručky

Učivo

Ročník: 8.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
na základě výběru textu

skladba
věta jednoduchá a souvětí
druhy vedlejších vět
významový poměr v souvětí
souřadném

nauka o tvoření slov
obohacování slovní zásoby slova přejatá, jejich
výslovnost a pravopis

tvarosloví
skloňování jmen přejatých a cizích
jmen vlastních
slovesný vid
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cizí jazyky

 určí slovesný vid
 převádí text z nespisovné
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí
podoby jazyka do spisovné
a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
 má přehled o slovanských
jazycích

obecné výklady o jazyce
slovanské jazyky
útvary českého jazyka
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ( komunikační a slohová výchova)

Ročník: 8.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 odlišuje ve čteném nebo
slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním
s dostupnými informačními zdroji

 odlišuje prvky vypravování,
líčení, popisu apod.

charakteristika literárních postav

ČJ (lit.) – literární texty

 rozlišuje subjektivní a
objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru

 používá vhodné jazykové

líčení
jednoduchý výklad

Odborné předměty

výtah

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

prostředky pro výklad, úvahu a
jednoduchá úvaha
další stylistické útvary

 dorozumívá se kultivovaně,
 vyjádří postoj a názor
výstižně, jazykovými prostředky
odpovídajícími stylistickými a
vhodnými pro danou komunikační
jazykovými prostředky
situaci
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyková výchova
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 rozpoznává základní rysy
výrazného individuálního stylu
autora

 orientuje se ve struktuře
literárního textu

nejstarší literární památky u nás i
ve světě

 rozumí významu a smyslu
literárního textu
 rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží
argumenty
 dokáže přiřadit literární text
k literárnímu žánru
 uvádí základní literární směry a
jejich významné představitele
 má přehled o významných
v české a světové literatuře
představitelích české a světové
literatury

antická literatura
středověká literatura
literatura renesance a baroka
literatura klasicismu a osvícenství
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Ročník: 8.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
D – starověk, středověk a novověk

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)

Ročník: 9.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 spisovně vyslovuje česká a
běžně užívaná cizí slova

 umí skloňovat a časovat
ohebné slovní druhy

obecné výklady o jazyce

MV – práce v realizačním týmu


 rozlišuje a příklady v textu
dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování,
zvláště ve frazérech


slovní zásoba a význam slova,
tvoření slov

dokáže využívat různé slovní
druhy vhodné jako spojovací
výrazy ve větě jednoduché a
v souvětí
klade správně přízvuk u slov a
vět

tvarosloví
- opakování slovních druhů a
mluvnických významů
jmen a sloves

 správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich  rozumí gramatické struktuře
věty
používá ve vhodné komunikační
 využívá znalostí o jazykové
normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů podle
komunikační situace

 správně používá interpunkci

 rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
v souvětí

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí
a obecnou češtinu

 orientuje se v členění složitého
souvětí
skladba
- věta jednoduchá a souvětí
- opakování – větné členy,
druhy vedlejších vět,
významový poměr
- samostatný větný člen
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 ovládá veškeré pravopisné jevy pravopis lexikální, tvaroslovný,
 v písemném projevu zvládá
skladební
pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí
a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití

Poznámky:

78

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)

Ročník: 9.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a
k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů

 orientuje se v různých
slohových útvarech a využívá
vhodné slovní zásoby

popis

MV – tvorba mediálních sdělení

charakteristika

MV – práce v realizačním týmu

 volí vhodné slohové postupy
vzhledem k danému tématu

líčení

 rozpoznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj
 v mluveném projevu
připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních
prostředků řeči

úvaha

 na základě svých znalostí,
vypravování
zkušeností a zájmů dokáže
formulovat písemně i ústně své
fejeton
názory odpovídající formou
 vyjadřuje postoj a názor
odpovídajícími stylistickými a
jazykovými prostředky

proslov
diskuse

 umí uspořádat diskusi na
aktuální téma

 zapojuje se do diskuse, řídí ji a
využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 rozlišuje základní literární druhy  přiřadí literární text
k literárnímu žánru
a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
 rozumí významu a smyslu
literárního textu
 uvádí základní literární směry a
jejich významné představitele
 dokáže charakterizovat
v české a světové literatuře
jednotlivé literární žánry
 tvoří vlastní literární text podle
svých schopností a na základě
osvojených znalostí základy
literární teorie

Učivo

Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

literatura 19.století

MV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

české národní obrození a česká
literatura 19. století

MV – vnímání autora mediálních
sdělení
MV – práce v realizačním týmu

literatura 20. století

 má přehled o významných
představitelích české a světové česká literatura 20. století
literatury
experimentální poezie
 dokáže dle svých schopností a
znalostí vytvořit vlastní
literární text
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Poznámky:
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CIZÍ JAZYK

Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, z čehož vychází i veškerá výuka gramatiky. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni
dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednotlivých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který výběrem
slov odpovídá jejich jazykové úrovni.
Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur,
prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi. Vede k rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a
respektování kulturních rozdílností a zároveň vede k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání.
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 ( podle
Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky).
Časová dotace:
Běžné třídy:

Anglický jazyk – ve 3. třídě 4 hodiny týdně, od 4.třídy do 5. třídy – 3 hodiny týdně
od 6. do 9. třídy – 3 hodiny týdně

Třídy s RVJ:

Anglický jazyk - od 6. do 9. třídy - 3 hodiny týdně
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Formy realizace:
Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání
informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé
projekty
Olympiády
Výjezdy do zahraničí
Příležitostné akce
Projekty
Divadelní představení
Místo realizace: v učebnách, v jazykové učebně, v učebnách VT
Dělení: na skupiny v rámci ročníku

Průřezová témata:
- OSV (Rozvoj schopností poznávání, Komunikace, Kooperace a kompetice)
- EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané)
- MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference)
- MDV (Fungování a vliv médií ve společnosti)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
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Kompetence k učení
Žáci:
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- propojují získané poznatky do širších celků
- poznávají smysl a cíl učení
Učitel:
- vede žáky k ověřování výsledků
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
- uplatňuje individuální přístup k nadaným žákům a žákům s SPU

Kompetence k řešení problémů
Žáci:
- jsou schopni pochopit problém
- umí vyhledat vhodné informace
Učitel:
- klade vhodné otázky
- umožňuje volný přístup k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
Žáci:
- komunikují na odpovídající úrovni
- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Učitel:
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
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Kompetence sociální a personální
Žáci:
- spolupracují ve skupině
- se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- jsou schopni sebekontroly
Učitel:
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence občanské
Žáci:
- respektují názory ostatních
- se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Učitel:
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vede žáky k diskusi
- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
Žáci:
- jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Učitel:
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
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Další cizí jazyk – Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Vzdělávací obsah předmětu
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění
Časová dotace
- běžné třídy – 7. – 9. ročník – 2 hodiny týdně (NJ, RJ, KAJ)
- třídy s Rvj – 6.- 9.ročník – 3 hodiny týdně (NJ, RJ, FJ)
Místo realizace
- učebny, učebny VT a jazyková učebna
Dělení
-

na skupiny v rámci ročníku

Průřezová témata
- OSV ( Rozvoj schopností, Poznávání a komunikace, Kooperace, Kompetice)
- EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané)
- MKV ( Lidské vztahy, Kulturní diference)

87

Formy a metody realizace
vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, poslech
textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání
informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály),
hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na
PC, krátkodobé projekty
jazykové soutěže
výjezdy do zahraničí
příležitostné akce

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

Kompetence k učení
Žáci:
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- propojují získané poznatky do širších celků
- poznávají smysl a cíl učení
Učitel:
- vede žáky k ověřování výsledků
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
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-

uplatňuje individuální přístup k nadaným žákům a žákům s SPU

Kompetence k řešení problémů
Žáci:
- jsou schopni pochopit problém
- umí vyhledat vhodné informace
Učitel:
- klade vhodné otázky
- umožňuje volný přístup k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
Žáci:
- komunikují na odpovídající úrovni
- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Učitel:
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích

Kompetence sociální a personální
Žáci:
- spolupracují ve skupině
- se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- jsou schopni sebekontroly
Učitel:
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcuje žáky k argumentaci
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Kompetence občanské
Žáci:
- respektují názory ostatních
- se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Učitel:
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vede žáky k diskusi
- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
Žáci:
- jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Učitel:
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 3.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně

- rozumí jednoduchým pokynům a
větám a dokáže na ně reagovat
- umí pozdravit, představit se
- dokáže vyjádřit souhlas a
nesouhlas
- umí odpovědět na jednoduchou
otázku v rámci vymezených
tematických okruhů

zvuková a grafická podoba jazykafonetické znaky(pasivně), základní OSV – Sociální rozvoj –
výslovnostní návyky, vztah mezi
Komunikace ( řeč zvuků a slov,
zvukovou a grafickou podobou
porovnávání a naslouchání )
slov

mluvnice- základní gramatické
struktury a typy vět:
člen neurčitý a základní podstatná
umí
zopakovat
a
používat
slova
a
jména
- zopakuje a použije slova a slovní
slovní spojení probírané slovní
pravidelné tvoření množného čísla
spojení, se kterými se v průběhu
zásoby
podstatných jmen
výuky setkal
základní přídavná jména
- dokáže pochopit smysl
osobní zájmena
- rozumí obsahu jednoduchého
jednoduchého
krátkého
psaného
základní číslovky
krátkého psaného textu, pokud má
textu
rozkazovací způsob
k dispozici vizuální oporu
kladná a negativní odpověď
sloveso být a mít v otázce a
dokáže
pochopit
smysl
a
obsah
odpovědi, v kladné i záporné větě
- rozumí obsahu jednoduchého
předložky místa
krátkého mluveného textu, který je jednoduché konverzace
pronášen pomalu, zřetelně a
slovní zásoba- žáci si osvojí a umí
s pečlivou výslovností, pokud má - rozumí pomalému a správně
vyslovovanému
dialogu
používat základní slovní zásobu
k dispozici vizuální oporu
v komunikačních situacích
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probíraných tematických okruhů
- přiřadí mluvenou a psanou
podobu téhož slova či slovního
spojení

- umí přiřadit mluvenou a psanou
podobu téhož slova či slovního
spojení

- píše slova a krátké věty na
základě textové a vizuální podoby

- píše jednoduchá slova a věty dle
předlohy

tematické okruhy:
číslovky
základní barvy
školní potřeby a třída
rodina
domov
hračky
lidské tělo
domácí zvířata
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
Očekávané výstupy

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým pokynům a - rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele a reaguje na ně
otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým
větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat,zejména
pokud má k dispozici vizuální
oporu

- rozumí známým slovům
z probíraných tematických okruhů
- rozumí jednoduchým větám
z probíraných tematických okruhů

- rozumí jednoduchému
poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu

- rozumí smyslu přiměřeně
obtížných nahrávek
- rozumí hledané informaci
v nahrávce

MLUVENÍ
- zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

- dokáže se zapojit do
jednoduchých rozhovorů

- dokáže jednoduchým způsobem
- sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho sdělit základní informace týkající
se jeho samotného,rodiny,školy,

Učivo
zvuková a grafická podoba jazyka
– fonetické
znaky(pasivně),základní
výslovnostní návyky,vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou
slov
slovní zásoba – žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a
umí ji používat v komunikačních
situacích,práce se slovníkem
mluvnice – základní gramatické
struktury a typy vět ( jsou
tolerovány elementární
chyby,které nenarušují smysl
sdělení a porozumění) :
člen určitý a neurčitý
určování počitatelnosti s „much/
many“
podstatná jména
vybraná přídavná jména
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – Sociální rozvojKomunikace ( cvičení pozorování
a empatické naslouchání)

samotného,rodiny,školy,volného
volného času a dalších
času a dalších osvojovaných témat osvojovaných témat

tázací a přivlastňovací zájmena
základní číslovky
vazba „there is / there are
- odpovídá na jednoduché otázky - umí vést jednoduchý dialog v
sloveso „can“ v kladných větách,
týkající se jeho samotného,rodiny, rámci vymezených tematických
v otázce a v záporu
školy, volného času a dalších
celků
sloveso „like“ v kladné větě,
osvojovaných témat a podobné
- umí si vyžádat a podat
v otázce a v záporu
otázky pokládá
jednoduchou informaci
předložky místa
kladné a záporné příkazy
otázky na zjištění pozice věcí a
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá potřebnou informaci
- čte jednoduché texty obsahující osob
v jednoduchém textu,který se
určování času, otázky na čas
známou slovní zásobu
vztahuje k osvojovaným tématům
- umí vybrat z jednoduchého textu slovesa „to be / to have“
- rozumí jednoduchým krátkým
přítomný čas prostý a průběhový
potřebné informace
textům z běžného života, zejména
otázka, krátká odpověď kladná i
- rozumí jednoduchým krátkým
pokud má k dispozici vizuální
záporná
textům z běžného života
oporu
tematické okruhy:
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ
abeceda
DOVEDNOSTI
- rozumí jednoduchým krátkým
číslovky 1 – 100
- rozumí jednoduchým krátkým
textům z běžného života, zejména
záliby a volný čas
textům z běžného života
pokud má k dispozici vizuální
základní jídlo,potraviny a chutě
oporu
počasí a roční období
oblečení
PSANÍ
- umí napsat krátké sdělení o
- napíše krátký text s použitím
čas – hodiny, dny, měsíce
sobě,rodině,činnostech a
jednoduchých vět a slovních
škola a vyučovací předměty
událostech z oblasti svých zájmů a
spojení o sobě,rodině, činnostech a
lidé a jejich povolání
každodenního života
událostech z oblasti svých zájmů a
oslavy narozenin a svátků
- používá jednoduché věty a slovní
každodenního života
spojení
- umí vyplnit základní údaje o sobě
- vyplní osobní údaje do formuláře
do formuláře
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MKV – Lidské vztahy ( význam
kvality lidských vztahů, tolerance,
empatie )

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 5.
Očekávané výstupy

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým pokynům a - rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele a reaguje na ně
otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým
větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat,zejména
pokud má k dispozici vizuální
oporu

- rozumí známým slovům
z probíraných tematických okruhů
- rozumí jednoduchým větám
z probíraných tematických okruhů

- rozumí jednoduchému
poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu

- rozumí smyslu přiměřeně
obtížných nahrávek
- rozumí hledané informaci
v nahrávce

MLUVENÍ
- zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

- dokáže se zapojit do
jednoduchých rozhovorů

- dokáže jednoduchým způsobem
- sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho sdělit základní informace týkající
se jeho samotného,rodiny,školy,

Učivo
zvuková a grafická podoba jazyka
– fonetické znaky
(pasivně),základní výslovnostní
návyky,vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Multikulturní výchova – lidské
vztahy, kulturní diference

slovní zásoba – žáci si osvojí a umí Český jazyk – odpovídající učivo
používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a
umí ji používat v komunikačních
situacích,práce se slovníkem
mluvnice – základní gramatické
struktury a typy vět ( jsou
tolerovány elementární
chyby,které nenarušují smysl
sdělení a porozumění) :
člen určitý a neurčitý
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací přídavná jména
zájmena ukazovací a
přivlastňovací
základní a řadové číslovky
97

samotného,rodiny,školy,volného
volného času a dalších
času a dalších osvojovaných témat osvojovaných témat

sloveso „to be, to have, can“
v oznamovací větě, v otázce a
v záporu, plné a zkrácené tvary
plnovýznamová slovesa pro
každodenní činnosti
předložky času a místa
otázky s „who /what /when /where/
how/ why“
pořádek slov ve větě a v otázce
přítomný čas prostý
přítomný čas průběhový
minulý čas

- odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného,rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné
otázky pokládá

- umí vést jednoduchý dialog v
rámci vymezených tematických
celků
- umí si vyžádat a podat
jednoduchou informaci

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá potřebnou informaci
v jednoduchém textu,který se
vztahuje k osvojovaným tématům

- čte jednoduché texty obsahující

- vyplní osobní údaje do formuláře

- umí vyplnit základní údaje o sobě
do formuláře

známou slovní zásobu
- umí vybrat z jednoduchého textu
tematické okruhy:
potřebné informace
- rozumí jednoduchým krátkým
domov a rodina
- rozumí jednoduchým krátkým
textům z běžného života, zejména
město a venkov
textům z běžného života
pokud má k dispozici vizuální
názvy povolání
oporu
škola a vyučovací předměty
volný čas a záliby
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ
roční období a počasí
DOVEDNOSTI
- rozumí jednoduchým krátkým
- rozumí jednoduchým krátkým
čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
textům z běžného života
textům z běžného života, zejména
roce
pokud má k dispozici vizuální
jídlo a potraviny
oporu
nakupování
- umí napsat krátké sdělení o
zvířata ve volné přírodě a v zoo
PSANÍ
sobě,rodině,činnostech a
- napíše krátký text s použitím
Vánoce, Velikonoce a jiné svátky
událostech z oblasti svých zájmů a
jednoduchých vět a slovních
prázdniny
každodenního života
spojení o sobě,rodině, činnostech a
- používá jednoduché věty a slovní
událostech z oblasti svých zájmů a
spojení
každodenního života
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Poslech s porozuměním
 rozumí mluvenému slovu
Žák
vyučujících
rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li
 rozumí mluvenému slovu
pronášeny pomalu a zřetelně
v nahrávkách k učebnici
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat

 konverzuje v každodenních
situacích

 umí vyhledat neznámé slovo

ve slovníku
Mluvení
Žák
 orientuje se v gramatických
Se zeptá na základní informace a
přehledech
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
Mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
Vypráví jednoduchý příběh či
událost, popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života

 zná nejzákladnější fakta o
zemích studovaného jazyka
 v novém krátké textu odvodí
význam některých neznámých
slov za pomoci obrázků

Ročník: 6.
Učivo
Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem
Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

Čtení s porozuměním
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ –odpovídající učivo gramatiky
Z a D- zeměpisné informace a
historická data
- rozvíjí schopnost srovnávat
projevy kultury v evropském a
globálním kontextu nachází
společné znaky (Evropa a svět nás
zajímá)

Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

 čte nahlas srozumitelně
jednoduchý text

Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

 umí vyhledat nejdůležitější
informace o zemích
studovaného jazyka

Tematické okruhy:
- domov: osobní
informace
- rodina
- dny v týdnu
- zvířata
- škola, rozvrh hodin
- denní program
- volný čas
- bydlení, můj dům
(byt)
- město
- popis osoby –
vzhled, oblečení,
móda
- Velká Británie –
školní systém,
bydlení

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (jazykové třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Poslech s porozuměním
Žák
 rozumí mluvenému slovu
rozumí informacím v jednoduchých
vyučujících
poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
 rozumí mluvenému slovu
v nahrávkách k učebnici
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
 konverzuje v každodenních
konverzace, který se týká
situacích
osvojovaných témat

 umí vyhledat neznámé slovo
Mluvení
ve slovníku
Žák
Se zeptá na základní informace a
 orientuje se v gramatických
adekvátně reaguje v běžných
přehledech
formálních i neformálních situacích
Mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

 zná nejzákladnější fakta o
zemích studovaného jazyka

Vypráví jednoduchý příběh či
 v novém krátké textu odvodí
událost, popíše osoby, místa a věci
význam některých neznámých
ze svého každodenního života
slov za pomoci obrázků

Ročník: 6.
Učivo
Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem
Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ –odpovídající učivo gramatiky
Z a D- zeměpisné informace a
historická data
- rozvíjí schopnost srovnávat
projevy kultury v evropském a
globálním kontextu nachází
společné znaky (Evropa a svět nás
zajímá)

Čtení s porozuměním
Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

 čte nahlas srozumitelně
jednoduchý text

Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

 umí vyhledat nejdůležitější
informace o zemích
studovaného jazyka

Tematické okruhy:
- domov, osobní informace,
představování
- škola
- rodina
- domácí mazlíčci, zvířata
- bydlení, dům, byt
- stravovací návyky: jídlo,
pití
- móda, nákupy
- počasí
- prohlídka města, orientace
ve městě
- Velká Británie - škola

Poznámky: Výuky v jazykových a nejazykových třídách se liší v některých konverzačních tématech, šířce slovní zásoby, využití doplňkových
materiálů ( např. časopis, četba v originále)
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Poslech s porozuměním
 čte jednoduché texty
Žák
rozumí informacím v jednoduchých  rozumí jednoduchému
poslechových textech, jsou-li
textu
pronášeny pomalu a zřetelně
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat
Mluvení
Žák
Se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
Mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

 umí vyhledat neznámý výraz
ve slovníku

Ročník: 7.
Učivo
Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
přehledy
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
 rozumí jednoduché konverzaci okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

 umí používat gramatické

 tvoří gramaticky správně
jednoduché věty v rozsahu
probíraných gramatických
struktur

Vypráví jednoduchý příběh či
 domluví se v běžných
událost, popíše osoby, místa a věci
každodenních situacích
ze svého každodenního života

Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ – odpovídající učivo gramatiky
Z a D – zeměpisné informace a
historická data
Průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností a
poznávání,komunikace, kooperace
a kompetice
EGS- Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference

Čtení s porozuměním
Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

 zná nejzákladnější fakta o
zemích studovaného jazyka

Tematické okruhy:
- denní program
- osobní informace
- zvířata
- prázdniny, cestování
- stravovací návyky, jídlo
- příroda
- kultura, zábava
- sport
- USA
- Velká Británie ( stravovací
návyky)

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (jazykové třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 čte jednoduché texty

Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

Poslech s porozuměním
 rozumí jednoduchému
Žák
textu
rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li
 umí vyhledat neznámý výraz
pronášeny pomalu a zřetelně
ve slovníku
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
přehledy
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
 rozumí jednoduché konverzaci okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

 umí používat gramatické

Mluvení
Žák
Se zeptá na základní informace a
 tvoří gramaticky správně
adekvátně reaguje v běžných
jednoduché věty v rozsahu
formálních i neformálních situacích
probíraných gramatických
struktur
Mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

Ročník: 7.

 domluví se v běžných
každodenních situacích

Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

106

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ – odpovídající učivo gramatiky
Z a D – zeměpisné informace a
historická data
Průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností a
poznávání,komunikace, kooperace
a kompetice
EGS- Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference

Vypráví jednoduchý příběh či
 zná nejzákladnější fakta o
událost, popíše osoby, místa a věci
zemích studovaného jazyka
ze svého každodenního života
Čtení s porozuměním
Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace

Tematické okruhy:
- prázdniny, cestování
- volný čas
- stravovací návyky
- péče o zdraví, bezpečnosti
na silnici, první pomoc
- sport
- společnost a její problémy,
životní prostředí, život
v budoucnosti
- Velká Británie

Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

Poznámky: Výuky v jazykových a nejazykových třídách se liší v některých konverzačních tématech, šířce slovní zásoby, využití doplňkových
materiálů ( např. časopis, četba v originále)

107

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Poslech s porozuměním
 čte jednoduché texty
Žák
rozumí informacím v jednoduchých  rozumí jednoduchému
poslechových textech, jsou-li
textu
pronášeny pomalu a zřetelně
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat
Mluvení
Žák
Se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
Mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

 umí vyhledat neznámý výraz
ve slovníku

Ročník: 8.
Učivo
Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
přehledy
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
 rozumí jednoduché konverzaci okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

 umí používat gramatické

 tvoří gramaticky správně
jednoduché věty v rozsahu
probíraných gramatických
struktur

Vypráví jednoduchý příběh či
 domluví se v běžných
událost, popíše osoby, místa a věci
každodenních situacích
ze svého každodenního života

Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ – odpovídající učivo gramatiky
Z a D – zeměpisné informace a
historická data
Průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností a
poznávání,komunikace, kooperace
a kompetice
EGS- Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference

Čtení s porozuměním
Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

 zná nejzákladnější fakta o
zemích studovaného jazyka

Tematické okruhy:
 rodina
 volný čas
 společnost a její problémy,
budoucnost, sluneční energie
 cestování
 popis události v minulosti
 pocity a nálady
 Velká Británie, Londýn
 New York

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (jazykové třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Poslech s porozuměním
 čte jednoduché texty
Žák
rozumí informacím v jednoduchých  rozumí jednoduchému
poslechových textech, jsou-li
textu
pronášeny pomalu a zřetelně
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat
Mluvení
Žák
Se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
Mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

 umí vyhledat neznámý výraz
ve slovníku

Ročník: 8.
Učivo
Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
přehledy
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
 rozumí jednoduché konverzaci okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

 umí používat gramatické

 tvoří gramaticky správně
jednoduché věty v rozsahu
probíraných gramatických
struktur

Vypráví jednoduchý příběh či
 domluví se v běžných
událost, popíše osoby, místa a věci
každodenních situacích
ze svého každodenního života
 zná nejzákladnější fakta o
Čtení s porozuměním
zemích studovaného jazyka

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ – odpovídající učivo gramatiky
Z a D – zeměpisné informace a
historická data
Průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností a
poznávání,komunikace, kooperace
a kompetice
EGS- Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference

Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou MDV – fungováni a vliv médií ve
tolerovány elementární chyby,
společnosti
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
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Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

Tematické okruhy:
- pocity a nálady
- volný čas
- média
- město, doprava
- volný čas, telefonování
- rozdílnost kultur
- moderní technologie,
vynálezy, věda, technika
- kultura
- příroda
- Florida, Aljaška, Kalifornie

Poznámky: Výuky v jazykových a nejazykových třídách se liší v některých konverzačních tématech, šířce slovní zásoby, využití doplňkových
materiálů ( např. časopis, četba v originále)
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Poslech s porozuměním
 čte jednoduché texty
Žák
rozumí informacím v jednoduchých  rozumí jednoduchému
poslechových textech, jsou-li
textu
pronášeny pomalu a zřetelně
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat
Mluvení
Žák
Se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
Mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

 umí vyhledat neznámý výraz
ve slovníku

Ročník: 9.
Učivo
Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
přehledy
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
 rozumí jednoduché konverzaci okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

 umí používat gramatické

 tvoří gramaticky správně
jednoduché věty v rozsahu
probíraných gramatických
struktur

Vypráví jednoduchý příběh či
 domluví se v běžných
událost, popíše osoby, místa a věci
každodenních situacích
ze svého každodenního života
 zná nejzákladnější fakta o
Čtení s porozuměním
zemích studovaného jazyka

Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ – odpovídající učivo gramatiky
Z a D – zeměpisné informace a
historická data
Průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností a
poznávání,komunikace, kooperace
a kompetice
EGS- Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference

Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

Tematické okruhy:
- volba povolání
- nakupování
- kultura
- moderní technologie a
média
- péče o zdraví
- společnost a její problémy,
globální oteplování,
ochrana životního prostředí
- počasí
- pocity a nálady,
předsevzetí
- Austrálie
- Kanada

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (jazykové třídy)
Očekávané výstupy

Ročník: 9.

Školní výstupy

Učivo

 čte jednoduché texty

Zvuková a grafická podoba
jazyka- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

Poslech s porozuměním
Žák
 rozumí jednoduchému
rozumí informacím v jednoduchých
textu
poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
 umí vyhledat neznámý výraz
ve slovníku
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
 umí používat gramatické
osvojovaných témat
přehledy

Slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým
 rozumí jednoduché konverzaci okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

Mluvení
Žák
Se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích  tvoří gramaticky správně
jednoduché věty v rozsahu
probíraných gramatických
Mluví o své rodině, kamarádech,
struktur
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
 domluví se v běžných
každodenních situacích
Vypráví jednoduchý příběh či
událost, popíše osoby, místa a věci

Mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ – odpovídající učivo gramatiky
Z a D – zeměpisné informace a
historická data
Průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností a
poznávání,komunikace, kooperace
a kompetice
EGS- Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference

ze svého každodenního života
Čtení s porozuměním
Žák
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
Rozumí krátkým a jednoduchým
textům,vyhledá v nich požadované
informace

 zná nejzákladnější fakta o
zemích studovaného jazyka

Tematické okruhy:
- svátky
- život ve škole
- předsudky
- volba povolání
- rodina, život v budoucnosti
- USA - New York
- Velká Británie
- Austrálie
- Kanada

Psaní
Žák
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
Napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
Reaguje na jednoduché písemné
sdělení

Poznámky: Poznámky: Výuky v jazykových a nejazykových či sportovních třídách se liší v některých konverzačních tématech, šířce slovní
zásoby, využití doplňkových materiálů ( např. časopis, četba v originále)
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk (RVJ)

Ročník: 6.

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Vstupní audioorální kurz
abeceda, internacionalismy,
číslovky 1 – 20, barvy, dny
v týdnu, měsíce, pozdravy
v německy mluvících zemích

Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti

rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí,
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
fonetické znaky (pasivně)
nácvik a osvojování správné
výslovnosti německých hlásek
slovní přízvuk a větná melodie
nácvik správného pravopisu nové
slovní zásoby

Očekávané výstupy

rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

Školní výstupy

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Zeměpis – reálie německy
mluvících zemí
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice
EGS – Jsme Evropané
MKV – lidské vztahy

MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

Slovní zásoba témat:
dokáže navázat kontakt, pozdravit, Já, Rodina, Volný čas, Reálie zemí
zapojit se do dialogu, rozloučit se příslušných jazykových oblastí
s kamarádem či dospělou osobou (základní seznámení s Německem,
Rakouskem a Švýcarskem) Škola
sdělí jednoduchým způsobem
poskytne základní údaje o sobě, o (vyučovací předměty, rozvrh
základní informace týkající se jeho své rodině a dalších osvojovaných hodin, školní potřeby, reálie –
samotného, rodiny, školy, volného tématech
systém školství v Německu –
času a dalších osvojovaných témat
srovnání s ČR), Kalendářní rok
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srovnání s ČR), Kalendářní rok
odpovídá na jednoduché otázky
klade a zodpovídá jednoduché
týkající se jeho samotného, rodiny, otázky
školy, volného času a podobné
otázky pokládá

Mluvnice:
Základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním rozumí některým známým
nápisům a orientačním pokynům
názvům, slovům a jednoduchým
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení
richtig x falsch, přiřazování
obrázků k textu

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní své základní údaje do
formuláře

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy
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stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
upevňování správné výslovnosti,
procvičování fonetických jevů,
procvičování psaní a postupné
zdokonalování písemného projevu

rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí,
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Ročník: 7.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis – reálie německy
mluvících zemí

Slovní zásoba témat:
Rodina, Záliby, Volný čas, Roční
období, Denní program, Domácí
zvířata, Jídlo pití

OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

Mluvnice:
Základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

EGS – Jsme Evropané

dokáže navázat kontakt, pozdravit,
zapojit se do dialogu, rozloučit se
s kamarádem či dospělou osobou

sdělí jednoduchým způsobem
poskytne základní údaje o sobě, o
základní informace týkající se jeho své rodině a dalších osvojovaných
samotného, rodiny, školy, volného tématech
času a dalších osvojovaných témat
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MKV – lidské vztahy

odpovídá na jednoduché otázky
klade a zodpovídá jednoduché
týkající se jeho samotného, rodiny, otázky
školy, volného času a podobné
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním rozumí některým známým
nápisům a orientačním pokynům
názvům, slovům a jednoduchým
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení
richtig x falsch, přiřazování
obrázků k textu

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní své základní údaje do
formuláře

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy
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stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům a
otázkám učitele, které jsou
adekvátně na ně reaguje
pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám se vztahem
a zřetelně a týkají se osvojovaných k osvojovaným tématům a
témat, zejména pokud má k
s využitím vizuální opory
dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

rozumí základnímu obsahu
poslechových textů týkajících se
každodenních témat

Učivo
Zvuková a grafická stránka
jazyka:
cílené zdokonalování výslovnosti,
věta a její správná intonace,
přízvuk, rozvíjení jazykové
paměti, různé typy poslechových
cvičení, odhad pravopisu nových
slov, pravopis obtížnějších slov
nové slovní zásoby

Ročník: 8.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis – reálie německy
mluvících zemí
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

Slovní zásoba témat:
Domov (dům a okolí), Lidské tělo EGS – Jsme Evropané
a zdraví, Sport, Jídlo (v restauraci,
německé pokrmy), Oblečení
MKV – lidské vztahy
Záliby, Povolání, Město, Dopravní
prostředky

MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

formuluje otázky, odpovědi, zapojí
Mluvnice:
se do dialogu prostřednictvím
Základní gramatické struktury a
běžných výrazů
typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které
sdělí jednoduchým způsobem
nenarušují smysl sdělení a
dokáže jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho vypravovat o sobě, své rodině,
porozumění)
samotného, rodiny, školy, volného škole, kamarádech, zálibách a
času a dalších osvojovaných témat dalších osvojovaných tématech
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odpovídá na jednoduché otázky
postupně se zapojí do jednoduché
týkající se jeho samotného, rodiny, konverzace dalších osob, vyjádří
školy, volného času a podobné
vlastní názor
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním rozumí informačním nápisům a
nápisům a orientačním pokynům
orientačním pokynům

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

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

dokáže se orientovat v textu a
získat potřebnou informaci

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní své základní údaje do
formuláře

napíše jednoduché texty týkající se zformuluje dopis, odpověď na
jeho samotného, rodiny, školy,
dopis, pozvánku, článek do
volného času a dalších
školního časopisu
osvojovaných témat
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stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat jednoduché vzkazy,
např. SMS, e-mail, inzerát
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům a
otázkám učitele, které jsou
adekvátně na ně reaguje
pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám se vztahem
a zřetelně a týkají se osvojovaných k osvojovaným tématům a
témat, zejména pokud má k
s využitím vizuální opory
dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

rozumí základním obsahu
poslechových textů týkajících se
každodenních témat

Učivo

Zvuková a grafická stránka
jazyka:
cílené zdokonalování výslovnosti,
věta a její správná intonace,
přízvuk, rozvíjení jazykové
paměti, různé typy poslechových
cvičení, odhad pravopisu nových
slov, pravopis obtížnějších slov
nové slovní zásoby
Slovní zásoba témat:
Móda a oblékání, Televize
(televizní programy, televize x
zdraví), Byt (místnosti v bytě,
zařízení bytu), Svátky, Počasí,
Cestování, Nákupy, Zvířata

MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

formuluje otázky, odpovědi, zapojí Mluvnice:
Základní gramatické struktury a
se do dialogu prostřednictvím
typy vět (jsou tolerovány
běžných výrazů
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
sdělí jednoduchým způsobem
porozumění)
dokáže jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho vypravovat o sobě, své rodině,
samotného, rodiny, školy, volného
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Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis – reálie německy
mluvících zemí
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice
EGS – Jsme Evropané
MKV – lidské vztahy

času a dalších osvojovaných témat škole, kamarádech, zálibách a
dalších osvojovaných tématech
odpovídá na jednoduché otázky
postupně se zapojí do jednoduché
týkající se jeho samotného, rodiny, konverzace dalších osob, vyjádří
školy, volného času a podobné
vlastní názor
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním rozumí informačním nápisům a
nápisům a orientačním pokynům
orientačním pokynům

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

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

dokáže se orientovat v textu a
získat potřebnou informaci

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní své základní údaje do
formuláře

napíše jednoduché texty týkající se zformuluje dopis, odpověď na
jeho samotného, rodiny, školy,
dopis, pozvánku, článek do
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volného času a dalších
osvojovaných témat

školního časopisu

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat jednoduché vzkazy,
např. SMS, e-mail, inzerát
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí,
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Ročník: 7.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Vstupní audioorální kurz
abeceda, internacionalismy,
číslovky 1 – 20, barvy, dny týdnu,
pozdravy v německy mluvících
zemích

Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
fonetické znaky (pasivně)
nácvik a osvojování správné
výslovnosti německých hlásek
slovní přízvuk a větná melodie
nácvik správného pravopisu nové
slovní zásoby

OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

Slovní zásoba témat:
Já a moje rodina, Reálie zemí
dokáže navázat kontakt, pozdravit, příslušných jazykových oblastí
zapojit se do dialogu, rozloučit se (základní seznámení s Německem,
s kamarádem či dospělou osobou Rakouskem a Švýcarskem), Můj
kamarád, Škola (školní potřeby a
sdělí jednoduchým způsobem
poskytne základní údaje o sobě, o předměty kolem nás), Záliby a
základní informace týkající se jeho své rodině a dalších osvojovaných volný čas
samotného, rodiny, školy, volného tématech
času a dalších osvojovaných témat
MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
rozhovorů
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Zeměpis – reálie německy
mluvících zemí

EGS – Jsme Evropané
MKV – lidské vztahy

odpovídá na jednoduché otázky
klade a zodpovídá jednoduché
týkající se jeho samotného, rodiny, otázky
školy, volného času a podobné
otázky pokládá

Mluvnice:
Základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním rozumí některým známým
nápisům a orientačním pokynům
názvům, slovům a jednoduchým
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení
richtig x falsch, přiřazování
obrázků k textu

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní své základní údaje do
formuláře

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy
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stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
upevňování správné výslovnosti,
procvičování fonetických jevů,
procvičování psaní a postupné
zdokonalování písemného projevu

rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí,
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Slovní zásoba témat:
Zvířata, Volný čas (popis činností
u počítače), Reálie (základní
informace o Vídni), Kalendářní
rok (svátky, roční období, měsíce,
dny, hodiny), Počasí, Cestování,
Domov (popis pokoje, nábytek),

Ročník: 8.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis – reálie německy
mluvících zemí
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice
EGS – Jsme Evropané
MKV – lidské vztahy

Mluvnice:
Základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány
dokáže navázat kontakt, pozdravit, elementární chyby, které
zapojit se do dialogu, rozloučit se nenarušují smysl sdělení a
s kamarádem či dospělou osobou porozumění)

sdělí jednoduchým způsobem
poskytne základní údaje o sobě, o
základní informace týkající se jeho své rodině a dalších osvojovaných
samotného, rodiny, školy, volného tématech
času a dalších osvojovaných témat
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odpovídá na jednoduché otázky
klade a zodpovídá jednoduché
týkající se jeho samotného, rodiny, otázky
školy, volného času a podobné
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním rozumí některým známým
nápisům a orientačním pokynům
názvům, slovům a jednoduchým
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení
richtig x falsch, přiřazování
obrázků k textu

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní své základní údaje do
formuláře

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy
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stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům a
otázkám učitele, které jsou
adekvátně na ně reaguje
pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám se vztahem
a zřetelně a týkají se osvojovaných k osvojovaným tématům a
témat, zejména pokud má k
s využitím vizuální opory
dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

rozumí základním obsahu
poslechových textů týkajících se
každodenních témat

Učivo
Zvuková a grafická stránka
jazyka:
cílené zdokonalování výslovnosti,
věta a její správná intonace,
přízvuk, rozvíjení jazykové
paměti, různé typy poslechových
cvičení, odhad pravopisu nových
slov, pravopis obtížnějších slov
nové slovní zásoby

Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis – reálie německy
mluvících zemí
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

Slovní zásoba témat:
Denní program, Nákupy, Škola
(školní předměty, rozvrh hodin),
EGS – Jsme Evropané
Lidské tělo, Zdraví, Ve městě a na
venkově, Dopravní prostředky,
MKV – lidské vztahy
Počasí, Oblékání, Prázdniny a
cestování

MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
rozhovorů

formuluje otázky, odpovědi, zapojí
Mluvnice:
se do dialogu prostřednictvím
Základní gramatické struktury a
běžných výrazů
typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které
sdělí jednoduchým způsobem
nenarušují smysl sdělení a
dokáže jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho vypravovat o sobě, své rodině,
porozumění)
samotného, rodiny, školy, volného škole, kamarádech, zálibách a
času a dalších osvojovaných témat dalších osvojovaných tématech
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odpovídá na jednoduché otázky
postupně se zapojí do jednoduché
týkající se jeho samotného, rodiny, konverzace dalších osob, vyjádří
školy, volného času a podobné
vlastní názor
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním rozumí informačním nápisům a
nápisům a orientačním pokynům
orientačním pokynům

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

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

dokáže se orientovat v textu a
získat potřebnou informaci

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní své základní údaje do
formuláře

napíše jednoduché texty týkající se zformuluje dopis, odpověď na
jeho samotného, rodiny, školy,
dopis, pozvánku, článek do
volného času a dalších
školního časopisu
osvojovaných témat
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stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat jednoduché vzkazy,
např. SMS, e-mail, inzerát
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Vstupní audioorální kurz
internacionalismy, slova podobná
v RJ a ČJ, pozdravy, zvířata,
členové rodiny, co kdo dělájednoduché činnosti, věci ve třídě
a v aktovce, jídlo, číslovky 1-10

rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí,
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ
Žák
se zapojí do jednoduchých
rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
nácvik psaní azbuky, čtení
tiskacích písmen, fonetické znaky
(pasivně), nácvik a osvojování
správné výslovnosti ruských
hlásek, přízvuk a větná melodie,
vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov, nácvik správného
pravopisu nové slovní zásoby

Ročník: 6.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV-řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá
MV-kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis – reálie
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

dokáže navázat kontakt, pozdravit,
zapojit se do dialogu, rozloučit se Tematické okruhy:
EGS – Jsme Evropané
s kamarádem či dospělou osobou Rodina, domov – bydlení ve městě
a na venkově, zvířata, škola, jídlo,
MKV – lidské vztahy
kalendářní rok – svátky,
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samotného, rodiny, školy, volného poskytne základní údaje o sobě,
času a dalších osvojovaných témat své rodině a dalších osvojovaných
tématech
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení ,
co je pravdivé a co není,
přiřazování obrázků k textu

PSANÍ
Žák
vyplní základní údaje o sobě ve

narozeniny, města Evropy
Slovní zásoba témat:
Rodina, domov – bydlení ve městě
a na venkově, zvířata, škola, jídlo,
reálie, kalendářní rok –
narozeniny, školní potřeby

Mluvnice
Jednoduchá věta oznamovací a
tázací, oslovení v ruštině, psaní
číslovek, časování používaných
sloves, zápor v RJ, věty vyjadřující
co kdo má a kde kdo (co) je
У меня (наc)… А у тебя, (вас)…
Кто что любит
Číslovky1-20
Один брат, 2, 3, 4 брата
Одна сестра, 2, 3, 4 сест

vyplní základní údaje do formuláře
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formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
Opakování a procvičování psaní
azbuky, čtení tiskacích písmen,
fonetické znaky (pasivně), nácvik
a osvojování správné výslovnosti
ruských hlásek, přízvuk a větná
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
melodie, vztah mezi zvukovou a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
grafickou podobou slov, nácvik
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
správného pravopisu nové slovní
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí, zásoby
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ
Žák
se zapojí do jednoduchých
rozhovorů

Ročník: 7.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV-řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá
MV-kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Zeměpis – reálie

Tematické okruhy:
Ruská federace, společenské fráze, OSV – Rozvoj schopností,
kalendář 20. století (dny v týdnu, Poznávání a komunikace,
měsíce, datum, kolik je hodin),
Kooperace, Kompetice
volný čas, škola (rozvrh hodin),
dokáže navázat kontakt, pozdravit,
město, profese, lidské tělo
zapojit se do dialogu, rozloučit se
EGS – Jsme Evropané
s kamarádem či dospělou osobou

sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho

MKV – lidské vztahy
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samotného, rodiny, školy, volného poskytne základní údaje o sobě,
času a dalších osvojovaných témat své rodině a dalších osvojovaných
tématech
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

Mluvnice
Minulý čas sloves, datum, kolik je
komu let, časování sloves podle
vzorů , kolik je hodin, číslovky 10100, řadové číslovky, vykání v RJ,
koncovky přídavných jmen

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení ,
co je pravdivé a co není,
přiřazování obrázků k textu

PSANÍ
Žák
vyplní základní údaje o sobě ve

Slovní zásoba témat:
Ruská federace, společenské fráze,
kalendář 20. století (dny v týdnu,
měsíce, datum, kolik je hodin),
volný čas, škola (rozvrh hodin),
město, profese, lidské tělo

vyplní základní údaje do formuláře
146

formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
Opakování a procvičování psaní
azbuky, čtení tiskacích písmen,
fonetické znaky (pasivně), nácvik
a osvojování správné výslovnosti
ruských hlásek, přízvuk a větná
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
melodie, vztah mezi zvukovou a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
grafickou podobou slov, nácvik
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
správného pravopisu nové slovní
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí, zásoby
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ
Žák
se zapojí do jednoduchých
rozhovorů

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Ročník: 8.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV-řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá
MV-kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti

Tematické okruhy:
Všichni žijeme v Evropě, doprava,
počasí, kalendář (Nový rok),
média, nakupování, korespondence
(včetně elektronické), denní režim
a volný čas, profese

Zeměpis – reálie
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

dokáže navázat kontakt, pozdravit,
zapojit se do dialogu, rozloučit se
EGS – Jsme Evropané
Slovní zásoba témat:
s kamarádem či dospělou osobou
Všichni žijeme v Evropě, doprava,
sdělí jednoduchým způsobem
počasí, kalendář (Nový rok),
MKV – lidské vztahy
základní informace týkající se jeho
média, nakupování, korespondence
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samotného, rodiny, školy, volného poskytne základní údaje o sobě,
času a dalších osvojovaných témat své rodině a dalších osvojovaných
tématech
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení ,
co je pravdivé a co není,
přiřazování obrázků k textu

PSANÍ
Žák
vyplní základní údaje o sobě ve

(včetně elektronické), denní režim
a volný čas, profese
Mluvnice
Pravopis jazyků a národností,
budoucí čas sloves, skloňování
podstatných jmen, , skloňování
přídavných jmen, vyjádření času,
číslovky 100 - 999 000, vyjádření
potřeby, nadepsání obálky do
Ruské federace

vyplní základní údaje do formuláře
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formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
Opakování a procvičování psaní
azbuky, čtení tiskacích písmen,
fonetické znaky (pasivně), nácvik
a osvojování správné výslovnosti
ruských hlásek, přízvuk a větná
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
melodie, vztah mezi zvukovou a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
grafickou podobou slov, nácvik
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
správného pravopisu nové slovní
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí, zásoby
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ
Žák
se zapojí do jednoduchých
rozhovorů

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV-řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá
MV-kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti

Tematické okruhy:
Město (Praha, Tábor, Moskva…),
domácí mazlíčci – denní režim,
sport a zdraví, charakter a
přátelství, příroda, počasí, roční
období, vesmír, bydlení

dokáže navázat kontakt, pozdravit,
zapojit se do dialogu, rozloučit se
Slovní zásoba témat:
s kamarádem či dospělou osobou
Město (Praha, Tábor, Moskva…),
sdělí jednoduchým způsobem
domácí mazlíčci – denní režim,
základní informace týkající se jeho
sport a zdraví, charakter a
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Zeměpis – reálie
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice
EGS – Jsme Evropané
MKV – lidské vztahy

samotného, rodiny, školy, volného poskytne základní údaje o sobě,
času a dalších osvojovaných témat své rodině a dalších osvojovaných
tématech
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení ,
co je pravdivé a co není,
přiřazování obrázků k textu

PSANÍ
Žák
vyplní základní údaje o sobě ve

přátelství, příroda, počasí, roční
období, vesmír, bydlení

Mluvnice
Skloňování číslovek složených,
vyjádření 2. a 3. stupně přídavných
jmen, číslovky od 1 000 000,
slovotvorný přízvuk, rozkazovací
způsob sloves, podmiňovací
způsob v RJ,

vyplní základní údaje do formuláře
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formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Vstupní audioorální kurz
internacionalismy, slova podobná
v RJ a ČJ, pozdravy, zvířata,
členové rodiny, co kdo dělájednoduché činnosti, věci ve třídě
a v aktovce, jídlo, číslovky 1-10

rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí,
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ
Žák
se zapojí do jednoduchých
rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
nácvik psaní azbuky, čtení
tiskacích písmen, fonetické znaky
(pasivně), nácvik a osvojování
správné výslovnosti ruských
hlásek, přízvuk a větná melodie,
vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov, nácvik správného
pravopisu nové slovní zásoby

Ročník: 7.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV-řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá
MV-kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis – reálie
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

dokáže navázat kontakt, pozdravit,
zapojit se do dialogu, rozloučit se Tematické okruhy:
EGS – Jsme Evropané
s kamarádem či dospělou osobou Rodina, domov – bydlení ve městě
a na venkově, zvířata, škola, jídlo,
MKV – lidské vztahy
kalendářní rok – svátky,
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samotného, rodiny, školy, volného poskytne základní údaje o sobě,
času a dalších osvojovaných témat své rodině a dalších osvojovaných
tématech
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení ,
co je pravdivé a co není,
přiřazování obrázků k textu

PSANÍ
Žák
vyplní základní údaje o sobě ve

narozeniny, města Evropy, škola
Slovní zásoba témat:
Rodina, domov – bydlení ve městě
a na venkově, zvířata, škola, jídlo,
reálie, kalendářní rok –
narozeniny, škola, školní potřeby

Mluvnice
Jednoduchá věta oznamovací a
tázací, oslovení v ruštině, psaní
číslovek, časování používaných
sloves, zápor v RJ, věty vyjadřující
co kdo má a kde kdo (co) je
У меня (наc)… А у тебя, (вас)…
Кто что любит
Číslovky1-20
Один брат, 2, 3, 4 брата
Одна сестра, 2, 3, 4 сест

vyplní základní údaje do formuláře
155

formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
Opakování a procvičování psaní
azbuky, čtení tiskacích písmen,
fonetické znaky (pasivně), nácvik
a osvojování správné výslovnosti
ruských hlásek, přízvuk a větná
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
melodie, vztah mezi zvukovou a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
grafickou podobou slov, nácvik
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
správného pravopisu nové slovní
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí, zásoby
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ
Žák
se zapojí do jednoduchých
rozhovorů

Ročník: 8.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV-řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá
MV-kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Zeměpis – reálie

Tematické okruhy:
Ruská federace, společenské fráze, OSV – Rozvoj schopností,
kalendář 20. století (dny v týdnu, Poznávání a komunikace,
měsíce, datum, kolik je hodin),
Kooperace, Kompetice
volný čas, škola (rozvrh hodin),
dokáže navázat kontakt, pozdravit,
město, profese, lidské tělo
zapojit se do dialogu, rozloučit se
EGS – Jsme Evropané
s kamarádem či dospělou osobou

sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho

MKV – lidské vztahy
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samotného, rodiny, školy, volného poskytne základní údaje o sobě,
času a dalších osvojovaných témat své rodině a dalších osvojovaných
tématech
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

Mluvnice
Minulý čas sloves, datum, kolik je
komu let, časování sloves podle
vzorů , kolik je hodin, číslovky 10100, řadové číslovky, vykání v RJ,
koncovky přídavných jmen

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení ,
co je pravdivé a co není,
přiřazování obrázků k textu

PSANÍ
Žák
vyplní základní údaje o sobě ve

Slovní zásoba témat:
Ruská federace, společenské fráze,
kalendář 20. století (dny v týdnu,
měsíce, datum, kolik je hodin),
volný čas, škola (rozvrh hodin),
město, profese, lidské tělo

vyplní základní údaje do formuláře
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formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk (běžné třídy)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí jednoduchým pokynům a rozumí základním pokynům při
otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
Opakování a procvičování psaní
azbuky, čtení tiskacích písmen,
fonetické znaky (pasivně), nácvik
a osvojování správné výslovnosti
ruských hlásek, přízvuk a větná
rozumí slovům a jednoduchým
rozumí známým slovům a
melodie, vztah mezi zvukovou a
větám, které jsou pronášeny pomalu jednoduchým větám, které se
grafickou podobou slov, nácvik
a zřetelně a týkají se osvojovaných týkají jeho osoby, rodiny a
správného pravopisu nové slovní
témat, zejména pokud má k
bezprostředního konkrétního okolí, zásoby
dispozici vizuální oporu
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ
Žák
se zapojí do jednoduchých
rozhovorů

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV-řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá
MV-kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk – odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti

Tematické okruhy:
Všichni žijeme v Evropě, doprava,
počasí, kalendář (Nový rok),
média, nakupování, korespondence
(včetně elektronické), denní režim
a volný čas, profese, počasí

Zeměpis – reálie
OSV – Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice

dokáže navázat kontakt, pozdravit,
zapojit se do dialogu, rozloučit se
EGS – Jsme Evropané
Slovní zásoba témat:
s kamarádem či dospělou osobou
Všichni žijeme v Evropě, doprava,
sdělí jednoduchým způsobem
počasí, kalendář (Nový rok),
MKV – lidské vztahy
základní informace týkající se jeho
média, nakupování, korespondence
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samotného, rodiny, školy, volného poskytne základní údaje o sobě,
času a dalších osvojovaných témat své rodině a dalších osvojovaných
tématech
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech nebo
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným
tématům

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům

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

rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci –
odpovědi na otázky, hodnocení ,
co je pravdivé a co není,
přiřazování obrázků k textu

PSANÍ
Žák
vyplní základní údaje o sobě ve

(včetně elektronické), denní režim
a volný čas, profese, počasí
Mluvnice
Pravopis jazyků a národností,
budoucí čas sloves, skloňování
podstatných jmen, , skloňování
přídavných jmen, vyjádření času,
číslovky 100 - 999 000, vyjádření
potřeby, nadepsání obálky do
Ruské federace

vyplní základní údaje do formuláře
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formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
souvisejí s životem v rodině, škole
a probíranými tematickými okruhy

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Francouzský jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které jsou
rozumí základním pokynům při
pronášeny pomalu a s pečlivou
práci ve třídě, dokáže na ně
výslovností a reaguje na ně
přiměřeně reagovat

Vstupní audioorální kurz
Internacionalizmy, slova podobná
ve FJ a ČJ,
Pozdravy – tykání/vykání,
Dotaz, jak se daří a odpověď
Poděkování a reakce na něj
rozumí slovům a jednoduchým
Číslovky 1 – 20
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny
Členové rodiny, co kdo dělá –
jednoduchým větám, které se
pomalu a zřetelně a týkají se
jednoduché činnosti, věci ve třídě,
týkají jeho osoby, rodiny a
osvojovaných témat, zejména
bezprostředního konkrétního okolí, v aktovce
pokud má k dispozici vizuální
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
oporu
Zvuková a grafická podoba
jazyka:
rozumí základnímu obsahu
rozumí základním informacím
fonetické znaky (pasivně),
krátkých poslechových textů
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat nácvik a osvojování správné
týkajících se každodenních témat
výslovnosti specifických
francouzských hlásek, nosových
samohlásek, polosamohlásek,
dokáže navázat kontakt, pozdravit, výslovnostních skupin, přízvuk a
MLUVENÍ
zapojit se do dialogu, rozloučit se s větná melodie, intonace věty tázací
zapojí se do jednoduchých
a oznamovací, jednoduché vázání,
kamarádem či dospělou osobou
rozhovorů
vztah mezi zvukovou a grafickou
poskytne základní údaje o sobě, o podobou slov, nácvik správného
sdělí jednoduchým způsobem
své rodině a dalších osvojovaných pravopisu nové slovní zásoby
základní informace týkající se jeho
tématech
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Ročník: 6.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV - sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá
MV - kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk - odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis - reálie
OSV - Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice
EGS - Jsme Evropané
MKV - lidské vztahy

samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné
otázky pokládá

Slovní zásoba témat:
Já, Rodina, Povolání, Volnočasové
aktivity, Reálie frankofonních
zemí, Škola, školní potřeby, Dny
v týdnu, program dne, hodiny,
Zvířata, domácí mazlíčci

klade a zodpovídá jednoduché
otázky, vypráví příběh, událost

rozumí některým známým
názvům, slovům a jednoduchým
větám, např. na plakátech nebo
rozumí jednoduchým informačním oznámeních
nápisům a orientačním pokynům
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

rozumí slovům a jednoduchým
větám, kterém se vztahují
k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému
textu, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou
informaci

Mluvnice:
Jednoduchá věta oznamovací a
tázací, slovosled v těchto větách,
vyjadřování záporu, podstatná
jména – člen určitý a neurčitý,
rozumí slovům a jednoduchým
zájmena osobní, přivlastňovací,
větám se vztahem k osvojovaným
číslovky 1-100,
tématům
Přídavná jména, opozita typu
velký/malý, rod a číslo
rozumí krátkým a jednoduchým
podstatných a přídavných jmen,
textům, umí v nich vyhledat
slovesa être a avoir včetně záporu,
požadovanou informaci - odpovědi
pravidelná slovesa 1. třídy (vzor
na otázky, hodnocení, co je
parler), vazba il y a
pravdivé a co není, přiřazování
obrázků k textu

PSANÍ
vyplní základní údaje do formuláře
vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
napíše jednoduché texty týkající se souvisejí s životem v rodině, škole
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jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

a probíranými tematickými okruhy
umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace - další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Francouzský jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 7.
Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům
rozumí základním pokynům při
a otázkám učitele, které jsou
práci ve třídě, dokáže na ně
pronášeny pomalu a s pečlivou
přiměřeně reagovat
výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální
oporu

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
upevňování správné výslovnosti,
důslednější rozlišování ústních a
nosových samohlásek, vázání,
procvičování fonetických jevů,
rozumí známým slovům a
vztah mezi zvukovou a grafickou
jednoduchým větám, které se
podobou slova, procvičování psaní
týkají jeho osoby, rodiny a
a postupné zdokonalování
bezprostředního konkrétního okolí, písemného projevu, přízvuk a
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
větná melodie, nácvik správného
pravopisu nové slovní zásoby

rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
týkajících se každodenních témat

Slovní zásoba témat:
Nakupování, Svátky, narozeniny,
oslavy, blahopřání, Ekologie, Dny
v týdnu, Měsíce v roce, datum,
Program dne, Roční období,
MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých
dokáže navázat kontakt, pozdravit, Prázdniny, cestování
rozhovorů
zapojit se do dialogu, rozloučit se s
Mluvnice:
kamarádem či dospělou osobou
Čísla 10 - 100, sčítání a odčítání,
sdělí jednoduchým způsobem
blízká budoucnost, slovesa
základní informace týkající se jeho poskytne základní údaje o sobě,
s´intéresser, mettre, prendre,
samotného, rodiny, školy, volného své rodině a dalších osvojovaných
descendre, pouvoir, vouloir a
tématech
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Z a D – zeměpisné informace a
historická data
OSV – rozvoj schopností a
poznávání, komunikace, kooperace
a kompetice
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference
OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá
MV - kulturní diference, lidské
vztahy
ČJ - odpovídající učivo gramatiky,
srovnání a odlišnosti
EGS - Jsme Evropané

času a dalších osvojovaných témat

odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné
otázky pokládá

choisir, člen stažený, zájmena
ukazovací, rozkazovací způsob
klade a zodpovídá jednoduché
otázky, vypráví příběh, událost

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

rozumí některým známým
názvům, slovům a jednoduchým
rozumí jednoduchým informačním větám, např. na plakátech nebo
nápisům a orientačním pokynům
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, kterém se vztahují
k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému
textu, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou
informaci

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům
rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci - odpovědi
na otázky, hodnocení, co je
pravdivé a co není, přiřazování
obrázků k textu

PSANÍ
vyplní základní údaje do formuláře
vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři
sestaví jednoduché písemné
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napíše jednoduché texty týkající se sdělení týkající se situací, které
jeho samotného, rodiny, školy,
souvisejí s životem v rodině, škole
volného času a dalších
a probíranými tematickými okruhy
osvojovaných témat
umí napsat krátké jednoduché
stručně reaguje na jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS
písemné sdělení
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Francouzský jazyk (RVJ)

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 8.

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům
rozumí základní pokynům při práci
a otázkám učitele, které jsou
ve třídě, dokáže na ně přiměřeně
pronášeny pomalu a s pečlivou
reagovat
výslovností a reaguje na ně
rozumí známým slovům a
rozumí slovům a jednoduchým
jednoduchým větám, které se
větám, které jsou pronášeny
týkají jeho osoby, rodiny a
pomalu a zřetelně a týkají se
bezprostředního konkrétního okolí,
osvojovaných témat, zejména
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
pokud má k dispozici vizuální
oporu
rozumí základnímu obsahu
krátkých poslechových textů
rozumí základním informacím
týkajících se každodenních témat
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

Zvuková a grafická podoba
jazyka:
důsledná artikulace známých
výslovnostních skupin, důraz na
koncovky zejména u přídavných
jmen ženského rodu a sloves
v přítomném čase a příčestí
minulém, rozlišování ústních a
nosových samohlásek,
polosamohlásek, němého „e“,
správné vázání, kladení větného i
slovního přízvuku, větná melodie a
intonace

Slovní zásoba témat:
Škola (rozvrh hodin, vyučovací
předměty – oblíbené/neoblíbené),
Popis cesty do školy, Dopravní
prostředky, Popis místa, kde
MLUVENÍ
dokáže
navázat
kontakt,
pozdravit,
zapojí se do jednoduchých
bydlím (dům, byt, jednotlivé
zapojit se do dialogu, rozloučit se s místnosti, pokoj), Program
rozhovorů
kamarádem či dospělou osobou
všedního dne, Jídlo
(oblíbené/neoblíbené),
sdělí jednoduchým způsobem
poskytne základní údaje o sobě,
Nakupování, Svátky ve Francii a
základní informace týkající se jeho
své rodině a dalších osvojovaných České republice
samotného, rodiny, školy, volného
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Z -reálie
ČJ – odpovídající učivo gramatiky,
srovnání a odlišnosti
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference

EGS – Jsme Evropané

času a dalších osvojovaných témat tématech

Mluvnice:
Minulý čas složený (Le passé
composé), příčestí minulé
pravidelných sloves a některých
nepravidelných sloves , passé
composé u zvratných sloves, zápor
v passé composé, slovesa sortir a
partir, řadové číslovky, přídavná
jména, dělivý člen, zájmenné
příslovce „en“

odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, klade a zodpovídá jednoduché
školy, volného času a podobné
otázky, vypráví příběh, událost
otázky pokládá

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM

rozumí některým známým
rozumí jednoduchým informačním názvům, slovům a jednoduchým
nápisům a orientačním pokynům
větám, např. na plakátech a
oznámeních
rozumí slovům a jednoduchým
větám, kterém se vztahují
rozumí slovům a jednoduchým
k běžným tématům
větám se vztahem k osvojovaným
rozumí krátkému jednoduchému
textu, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou
informaci

PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři

tématům
rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci - odpovědi
na otázky, hodnocení, co je
pravdivé a co není, přiřazování
obrázků k textu

vyplní základní údaje do formuláře

170

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
sestaví jednoduché písemné
volného času a dalších
sdělení týkající se situací, které
osvojovaných témat
souvisejí s životem v rodině, škole
probíranými tematickými okruhy
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení
umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – další cizí jazyk
Vyučovací předmět: Francouzský jazyk (RVJ)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které jsou
rozumí základním pokynům při
pronášeny pomalu a s pečlivou
práci ve třídě, dokáže na ně
výslovností a reaguje na ně
přiměřeně reagovat

Zvuková a grafická podoba
jazyka: důsledná artikulace
známých výslovnostních skupin,
důraz na koncovky zejména u
přídavných jmen ženského rodu a
rozumí slovům a jednoduchým
sloves v přítomném čase a příčestí
rozumí známým slovům a
větám, které jsou pronášeny
minulém, rozlišování ústních a
jednoduchým větám, které se
pomalu a zřetelně a týkají se
nosových samohlásek,
týkají jeho osoby, rodiny a
osvojovaných témat, zejména
bezprostředního konkrétního okolí, polosamohlásek, němého „e“,
pokud má k dispozici vizuální
správné vázání, kladení větného i
mluví-li lidé zřetelně a pomalu
oporu
slovního přízvuku, větná melodie a
intonace
rozumí základnímu obsahu
rozumí základním informacím
krátkých poslechových textů
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
týkajících se každodenních témat
Slovní zásoba témat:
Oblékání, nakupování oblečení,
Móda, Části těla, Zdraví, Životní
dokáže navázat kontakt, pozdravit, styl, Návštěva u lékaře, Rodina,
MLUVENÍ
zapojit se do dialogu, rozloučit se s kamarádi, Internet, počítač
zapojí se do jednoduchých
kamarádem či dospělou osobou
rozhovorů
Mluvnice:
poskytne základní údaje o sobě, o Předmět ve 4. a 3. pádě, slovesa
sdělí jednoduchým způsobem
své rodině a dalších osvojovaných voir, savoir, devoir, vivre, dire,
základní informace týkající se jeho
connaitre a se sentir, blízká
tématech
samotného, rodiny, školy, volného
minulost (passé récent), imparfait
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Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV - sebepoznání, komunikace,
kooperace a kompetice
VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá
MV - kulturní diference, lidské
vztahy
Český jazyk - odpovídající učivo
gramatiky, srovnání a odlišnosti
Zeměpis - reálie
OSV - Rozvoj schopností,
Poznávání a komunikace,
Kooperace, Kompetice
EGS - Jsme Evropané
MKV - lidské vztahy

času a dalších osvojovaných témat

(jednoduchý minulý čas)

klade a zodpovídá jednoduché
odpovídá na jednoduché otázky
otázky, vypráví příběh, událost
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné
otázky pokládá
rozumí některým známým
názvům, slovům a jednoduchým
větám, např. na plakátech nebo
rozumí jednoduchým informačním oznámeních
nápisům a orientačním pokynům
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

rozumí slovům a jednoduchým
větám, kterém se vztahují
k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému
textu, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou
informaci

rozumí slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům
rozumí krátkým a jednoduchým
textům, umí v nich vyhledat
požadovanou informaci - odpovědi
na otázky, hodnocení, co je
pravdivé a co není, přiřazování
obrázků k textu

PSANÍ
vyplní základní údaje do formuláře
vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři

sestaví jednoduché písemné
sdělení týkající se situací, které
napíše jednoduché texty týkající se souvisejí s životem v rodině, škole
jeho samotného, rodiny, školy,
a probíranými tematickými okruhy
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volného času a dalších
osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

umí napsat krátké jednoduché
vzkazy, např. e-mail, SMS
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MATEMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka matematiky a matematického semináře je založena na aktivních činnostech a využití matematiky v reálných situacích. Klade důraz na
porozumění základním myšlenkovým postupům, pojmům matematiky a vzájemným vztahům. Žáci si osvojují pojmy, algoritmy, terminologii,
symboliku a způsoby využití.
Vzdělávací obsah předmětu Matematika je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
1. Čísla a početní operace ( 1. stupeň ), Čísla a proměnná ( 2. stupeň )
Zde si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové
porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí
při matematizaci reálných situací.
2. Závislost , vztahy a práce s daty
V tomto tematickém okruhu žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí. Změny a závislosti si žáci analyzují z tabulek , diagramů a grafů.
Využívají vhodný počítačový software nebo grafický kalkulátor.
3. Geometrie v rovině a v prostoru
V dalším tematickém okruhu žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace. Učí se porovnávat, odhadovat,
měřit délku, velikost úhlu, obvod
a obsah (resp. povrch a objem)
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém běžného života, utřídit údaje a podmínky, provádět
situační náčrty a řešit optimalizační úlohy.
Obsahové, časové a organizační vymezení:

175

1. stupeň

1. ročník
2. – 5. ročník

4 hodiny týdně
5 hodin týdně

běžná třída
RvJ

6. roč.
4
4

2. stupeň
7. roč.
4
4

8. roč.
4
4

9. roč
4
4

V rámci volitelných předmětů může být zařazen v 6. - 9.roč. matematický seminář, matematika na PC v časové dotaci 1- 2 hodiny týdně.
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika – převody jednotek, rovnice, zeměpis – měřítko, výpočty, chemie – řešení
rovnic, převody jednotek)

Organizace:
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě, nebo v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce.
Během hodiny učitel a žáci využívají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV
MV

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení:
Učitel :
- učí žáky vyjadřovat se přesně a stručně, za pomoci mat. jazyka včetně symboliky
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-

a využívat prostředků výpočetní techniky
rozvíjí u žáků abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení
vede žáky k dovednosti uplatnit znalosti v ostatních předmětech i v reálném životě.

Kompetence k řešení problémů:
Učitel :
- rozvíjí důvěru ve schopnosti žáků, vede k sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
- vede žáky k samostatnosti v uvažování.
Kompetence komunikativní:
Učitel :
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- sleduje výstižný, souvislý a kultivovaný projev žáků.
Kompetence sociální a personální:
Učitel :
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
Kompetence občanské:
Učitel :
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kriterií hodnotili svoji činnost a její výsledky
- zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
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Kompetence pracovní:
Učitel :
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých
informačních zdrojů
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a termínů
- zohledňuje diferenciaci a nadané žáky úkoluje náročnějším učivem
- vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika

Ročník: 1.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků

 zná číslice 1 až 20, umí je
napsat a přečíst
 umí seřadit čísla podle
velikosti.
 umí zakreslit čísla do 20 na
číselnou osu.

numerace do dvaceti
početní operace s čísly

 čte, zapisuje a porovnává

přirozená čísla do 20
zapisuje vztah rovnosti a nerovno-  zná a používá matematické
sti
symboly +, -, =, >, <.
 provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly
 řeší úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace

 umí zapsat, přečíst, vyřešit
příklady na sčítání a odčítání
do dvaceti bez přechodu i
s přechodem desítky

 provádí rozklad na desítky a
jednotky
 řeší jednoduché slovní úlohy
- řeší a tvoří sl. úlohy
vedoucí ke vztahu o x více
(méně)

179

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 rozezná a pojmenuje rovinné
útvary a jednoduchá tělesa

základní útvary v rovině

 rozlišuje a umí pojmenovat
jednoduché geometrické útvary
 pozná geometrická tělesa –
krychle, koule, kvádr, válec,
porovná tělesa
základní útvary v prostoru
 geometrické útvary třídí podle
tvaru, velikosti, barev.
 orientuje se v prostoru –
nahoře, dole, před, za

 zná značku pro litr, kilogram,
metr, korunu

jednotky

 čte a nastavuje celé hodiny
 zaznamenává jednoduché
situace související s časem pomocí
tabulek a schémat
 doplní zadanou tabulku
 délka, poměřování úseček
odhaduje a srovnává délky
úseček s využitím pomůcek
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika

Ročník: 2.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 používá čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty
v daném souboru, vytváří soubory
o daném počtu prvků

 zná číslice 1 až 100, umí je
zapsat a přečíst
 počítá po jedné, po desítkách
do 100

numerace v oboru do 100
lichá, sudá čísla

čte, zapisuje a porovnává do100,
užívá a zapisuje vztah rovnosti a
 umí seřadit čísla podle velikosti počítání s penězi, způsoby placení
nerovnosti ( v různých kontextech
řád jednotek, desítek
délka, čas, peníze)

užívá lineární uspořádání,
zobrazí číslo na číselné ose

 zobrazí číslo do100 na číselné
ose
 umí zaokrouhlit číslo na
desítky

provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly

 umí zapsat, přečíst, vyřešit
příklady na sčítání a odčítání
v oboru do100, bez přechodu i
s přechodem desítky

řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené

 řeší a vytváří slovní úlohy na
sčítání a odčítání v oboru do
100

číselná osa

početní operace

strategie úloh z běžného života
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

početní operace
 řeší slovní úlohy ke vztahu o x
více (méně)

 řeší slovní úlohy s užitím
vztahů o x více (méně)
v oboru do 100
součet, rozdíl

popisuje jednoduché závislosti
z praktického života

čte časové údaje na různých
typech hodin, orientuje se v
kalendáři
doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel, jednoduché
převody mezi jednotkami







zná princip násobilky
malá násobilka 2,3,4,5,10
zná řady násobků
umí násobit v oboru do 100
umí dělit v oboru do 100
řeší slovní úlohy na násobení a
dělení
 řeší slovní úlohy na vztahy nkrát méně, n-krát více

-

čas. údaje ¼, ½, 3/4
hodiny

 doplní údaje v jednoduchých
případech tabulek
- měření délky, hmotnosti,
objemu
- jednotky cm, l, kg

rozezná, pojmenuje, vymodeluje
a popíše základní rovinné útvary a
 umí kreslit křivé a rovné čáry
jednoduchá tělesa, nachází
 umí vyznačit bod
v rovině jejich reprezentaci,
 umí narýsovat úsečku
pomocí stavebnic modeluje
rovinné a prostorové útvary podle
zadání

závislosti

bod, přímka, úsečka, polopřímka
tělesa: jehlan, kužel
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 umí změřit úsečku
porovnává velikost útvarů, měří  pozná geometrická tělesa
a odhaduje délku úsečky
v praxi

mm, cm, m, km

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 používá přirozená čísla
 zná číslice 0 až 1000, umí je
zapsat a přečíst
k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem
prvků

Ročník: 3.
Učivo
numerace v oboru do 1000

čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti

 umí seřadit čísla podle velikosti číselná osa – nástroj modelování

zobrazí číslo na číselné ose

 zobrazí číslo do 1000 na
číselné ose
 umí zaokrouhlit číslo na
stovky, desítky

číselná osa

provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly  umí zapsat, přečíst a vyřešit
příklady na sčítání a odčítání
v oboru do 1000
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času

popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

 umí rozložit číslo v desítkové
soustavě

 zná písemné algoritmy sčítání a
odčítání
 odhaduje a kontroluje výsledek teplota, stupeň
evidence sportovních výkonů
závislosti
násobilka 6,7,8,9
tabulka jako nástroj pro řešení úloh

 má zautomatizované všechny
spoje násobilek
 násobí a dělí dvojciferné číslo
jednociferným mimo obor
násobilek
- násobí zpaměti dvojciferná
čísla jednociferným
činitelem mimo obor malé
násobilky
 řeší a vytváří slovní úlohy se
dvěma různými početními
výkony
rozezná, pojmenuje, vymodeluje
klasifikace trojúhelníků: obecný,
a popíše základní rovinné útvary a
rovnoramenný, rovnostranný
jednoduchá tělesa, nachází
rovinné útvary: čtyřúhelník,
v realitě jejich reprezentaci
pětiúhelník, šestiúhelník
 rýsuje přímky
 umí vyznačit polopřímky
 určí vzájemnou polohu přímek přímka, úsečka
 umí narýsovat úsečku dané
186

porovnává velikost útvarů, měří
a odhaduje délku úsečky

rozezná a modeluje pomocí
stavebnice jednoduché souměrné
útvary v rovině podle zadání

délky

vrchol, strana, úhlopříčka
mnohoúhelníku, osově souměrné
útvary

 měří délku stran rovinných
obrazců
 umí vypočíst obvod rovinného
obrazce sečtením délek jeho
stran

 provádí odhad délky,

základní útvary v rovině

vzdálenosti
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Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Očekávané výstupy

Ročník: 4.

Školní výstupy

Učivo

 využívá při pamětném i
 zná číslice 0 – 1 000 000, umí
je zapsat a přečíst, umí počítat
písemném počítání komutativnosti
do 1 000 000 po statisících,
a asociativnosti sčítání a násobení
desetitisících, tisících

numerace v oboru
do 1 000 000
zápis čísel

 umí seřadit čísla podle velikosti

provádí písemné početní operace
v daném oboru
 zobrazí číslo do 1 000 000
na číselné ose

EV – Vztah člověka k prostředí (
naše obec – využití přírodních
zdrojů nacházejících se v blízkosti
bydliště ve spojení s „o x více (
méně) „ a „ xkrát více (méně )“

číselná osa

zaokrouhlování
umí zaokrouhlit čísla na
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta,
písemné algoritmy početních
desítky
operací
rozloží číslo v desítkové
soustavě
 umí pamětně sčítat a odčítat
čísla v daném oboru, která mají
nejvýše dvě číslice různé od
nuly
 dokáže písemně sčítat a odčítat
(sčítat alespoň tři čísla, odčítat
od jednoho čísla dvě čísla, od
součtu dvou čísel jedno číslo)
 umí pamětně násobit a dělit
čísla do 1 000 000

zaokrouhluje přirozená čísla,

provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v daném
oboru

řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v daném oboru

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
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VMEGS – Evropa a svět nás zajímá
( zážitky a zkušenosti z Evropy a
světa – cestujeme letadlem, lodí,
autobusem, vlakem )





vyhledává, sbírá a třídí data



( nejvýše se dvěma různými
číslicemi) jednociferným číslem
písemně násobí jedno a
dvojciferným činitelem
písemně dělí jednociferným
dělitelem
orientuje se v různých
přehledech a úlohách
- používá římské číslice při římské číslice
zápisech čísel
provádí odhady a kontroluje
Odhad a kontrola výsledku
výsledky početních operací (
sčítání a jeho kontrola záměnou
sčítanců, odčítání a jeho
kontrola sčítáním, dělení a jeho Práce s kalkulátorem
kontrola násobením )

čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy

 řeší slovní úlohy vedoucí
k porovnání čísel, provádí
početní výkony s čísly v daném
oboru
 řeší úlohy na vztahy o n- více
( méně ), n- krát více ( méně )
 umí řešit slovní úlohy na dva
až tři početní výkony
 vysvětlí a znázorní vztah mezi
modeluje a určí části celku,
celkem a jeho částí vyjádřenou
používá zápis ve formě zlomku
zlomkem na příkladech
z běžného života
porovná, sčítá a odčítá zlomky  využívá názorných obrázků
se stejným základem v oboru
k určování 1/2, 1/4 ,
kladných čísel
1/3,1/5,1/10 celku

slovní úlohy
matematizace reálné situace
hospodaření domácnosti,
rozpočet, příjmy, výdaje

Celek, část, zlomek
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 vyjádří celek z dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny,pětiny,
desetiny
 porovná zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny)
 umí vyřešit jednoduché slovní
úlohy na určení poloviny,
třetiny, čtvrtiny, pětiny,
desetiny daného počtu
narýsuje přímku, vyznačí

polopřímku
narýsuje různoběžky, označí
průsečík
narýsuje kružnici s daným středem
a poloměrem
sestrojí rovnoběžky a kolmice
narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnici ); užívá
jednoduché konstrukce
měří vzdálenosti, používá vhodné
jednotky délky a převodní vztahy
mezi nimi, sčítá a odčítá graf. úsečky
podle délky, porovnává úsečky podle
délky
určí délku lomené čáry a obvod
mnohoúhelníku sečtením délky jeho

stran

určí vzájemnou polohu dvou
přímek, sestrojí rovnoběžku
s danou přímkou, sestrojí
kolmici (pomocí trojúhelníku
s ryskou), k dané přímce
narýsuje kružnici s daným
středem a daným poloměrem
pozná souměrný tvar, určí osu
souměrnosti modelováním,
překládáním, nakreslí
souměrný tvar

určí obsah rovinných obrazců

Polovina, čtvrtina, třetina, pětina,
desetina
Čitatel, jmenovatel, zlomková
čára
Řešení a tvorba slovních úloh
k určování poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny z celku
Zásady rýsování
Vzájemná poloha přímek v rovině
: rovnoběžky, různoběžky,
kolmice
čtvercová síť
rýsování jednoduchých rovinných
útvarů

osová souměrnost rovinného
útvaru
jednotky délky a jejich převody :
milimetr, centimetr, metr,
kilometr
grafické sčítání úseček
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určí pomocí čtvercové sítě obsah
čtverce, obdélníku, trojúhelníku a
obsahy porovná
rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary
určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru
rozpozná a využije osovou
souměrnost i v praktických
činnostech a situacích
čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy

pomocí čtvercové sítě, řeší
jednoduché slovní úlohy
na výpočty obsahu obdélníku a
čtverce
obvod mnohoúhelníku

 provádí a zapisuje jednoduchá

jednotky obsahu

pozorování (např. měření
teploty)
 používá tabulky k evidenci
modelování a řešení různých
situací
– doplňuje údaje, které chybí ve
strukturované tabulce
– vytvoří na základě textu tabulku
a sloupkový diagram

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
a popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa, nachází v realitě
jejich reprezentaci

Zásady sběru dat
Strukturovaná tabulka
Sloupkové diagramy
Zajímavé úlohy, magické čtverce,
pyramidy, sudoku

Základní útvary v prostoru –
kvádr, krychle, jehlan, koule,
kužel, válec
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VMEGS – Objevujeme Evropu a
svět (naše vlast a Evropa, Evropa a
svět- sběr údajů o teplotě a jejich
porovnání v různých částech světa )

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Očekávané výstupy

Ročník: 5.

Školní výstupy

Učivo

 využívá při pamětném i písemném umí porovnat přirozená čísla a numerace v oboru přirozených
čísel (0 až 1000 000 000)
zobrazí je na číselné ose
počítání komutativnosti
a asociativnosti sčítání a násobení  umí zaokrouhlit přirozená čísla
s požadovanou přesností
zaokrouhlování
 zapíše přirozené číslo
provádí písemné početní operace
v požadovaném tvaru
v daném oboru
v desítkové soustavě

 sčítá a odčítá přirozená čísla

zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v daném oboru

zpaměti (sčítaná a odčítaná
čísla mají nejvýše dvě číslice
různé od nuly)

Písemné algoritmy početních
operací

 písemně sčítá tři až čtyři
přirozená čísla
 písemně odčítá dvě přirozená
čísla
 pamětně násobí a dělí
přirozená čísla, v jednoduchých
případech písemně násobí až
čtyřciferným činitelem
 písemně dělí jedno a
dvojciferným dělitelem
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 vyjádří celek z jeho dané
poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny
 sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem
)poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny) pomocí
názorných obrázků a tyto
početní operace zapisuje
přečte zápis desetinného čísla a  vysvětlí a znázorní vztah mezi
vyznačí na číselné ose desetinné
celkem a jeho částí vyjádřenou
číslo dané hodnoty
desetinným číslem na
příkladech z běžného života
 přečte, zapíše, znázorní
desetinná čísla v řádu desetin a
setin na číselné ose, ve
čtvercové síti nebo kruhovém
diagramu
 porovná desetinná čísla v řádu
desetin a setin
 znázorní na číselné ose, přečte,
porozumí významu znaku „-„
zapíše a porovná celá čísla
pro zápis celého záporného čísla a
v rozmezí -100 až +100
toto číslo vyznačí na číselné ose
 nalezne reprezentaci záporných
čísel v běžném životě
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v daném oboru
– provádí kontrolu výpočtu
pomocí kalkulátoru
– vybírá z textu data podle
zadaného kritéria
 řeší a utvoří jednoduché a

Zlomky
Řešení a tvorba slovních úloh
k určování celku z dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny

EV- vztah člověka k prostředí,
obec. přírodní zdroje, náš životní
styl, energie a odpady (komplexní
pojetí úloh včetně pochopení
významu a nezbytnosti
ekologického myšlení)

Desetinné číslo
Porovnávání desetinných čísel

MV- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, využití
jednoduchých diagramů,
interpretace vztahů mediálních
sdělení a reality

Číselná osa (kladná a záporná)

měření teploty, vyjádření dlužné
částky
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VMEGS- objevujeme Evropu a
svět ( život Evropanů – odlišnosti
při vážení a měření )
EV – Vztah člověka k prostředí
(naše obec . přírodní zdroje, náš
životní styl : přírodní zdroje, náš
životní styl : energie a odpady –
komplexní pojetí úloh včetně
pochopení významu a nezbytnosti
ekologického chování )
EV – Vztah člověka a prostředí :
globální oteplování

složené slovní úlohy vedoucí
k jednomu nebo dvěma
výpočtům s přirozenými čísly
vyhledává, sbírá a třídí data

MV – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

 doplní údaje v tabulkách
 orientuje se v jednoduchých
diagramech, z údajů sestaví
tabulku, diagram

diagramy, grafy, tabulky, jízdní
řády
statistické údaje a jejich
reprezentace

čte a sestavuje jednoduché tabulky
a diagramy
 umí narýsovat obdélník,
čtverec, pravoúhlý,
rovnostranný, rovnoramenný
narýsuje a znázorní základní
trojúhelník, vypočítá obvod a
rovinné útvary ( čtverec, obdélník,
obsah obdélníku a čtverce
trojúhelník a kružnici), užívá
jednoduché konstrukce

obvod a obsah obrazce

úsečka, délka úsečky

 umí narýsovat úsečky,
používat kružítko při sčítání a
odečítání úseček, změří pomocí
sčítá a odčítá graficky úsečky,
měřítka délku úseček, sečítá
určí délku lomené čáry, obvod
délky stran
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran
 zná postup rýsování kolmic a
sestrojí rovnoběžky a kolmice
rovnoběžek
 zná a umí převádět jednotky
určí obsah rovinného obrazce,
obsahu cm², mm², m², ha, řeší
který je tvořen čtverci, obdélníky a
slovní úlohy na výpočty obsahů
trojúhelníky pomocí čtvercové sítě a
obdélníku a čtverce
obsahy porovná, užívá základní
jednotky obsahu

sčítá a odčítá graficky úsečky, určí
délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran

poloha přímek v rovině
složené obrazce ve čtvercové síti

 zakreslí do čtvercové sítě útvar
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a pomocí překládání papíru
určí osu souměrnosti

rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti
útvaru překládáním papíru
 řeší příklady z praxe,
finanční produkty - úspory
řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do
značné míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech školské
matematiky
ovládá některé řešitelské strategie,
v průběhu řešení nestandardních úloh
objevuje zákonitosti a využívá je

osově souměrné útvary
základní útvary v prostoru – kvádr,
krychle, jehlan, koule, kužel,
válec
zajímavé úlohy
magické čtverce, pyramidy,
sudoku

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 6.
Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Opakování učiva z 5. ročníku
 provádí početní operace
 čte, zapisuje, porovnává, sčítá, Desetinná čísla
v oboru přirozených a desetinných
odčítá, násobí a dělí přirozená a
čísel, racionálních čísel
desetinná čísla
 provádí početní operace
písemně i zpaměti
 zaokrouhluje a provádí odhady  zaokrouhluje přirozená a
s danou přesností
desetinná čísla
 zobrazí na číselné ose
 převádí jednotky délky,
hmotnosti
 určí hodnotu číselného výrazu
Zlomky se stejnými jmenovateli
 čte, zapíše, porovná, zobrazí
polovinu, třetinu, čtvrtinu,
pětinu
 sčítá a odečítá zlomky se
 analyzuje a řeší jednoduché
stejnými jmenovateli
problémy, v nichž využívá
- spočítá aritmetický průměr
matematický aparát v oboru
přirozených, desetinných a
racionálních čísel
Dělitelnost přirozených čísel
 modeluje a řeší situace
s využitím dělitelnosti v oboru

 zná pojem násobek, dělitel,
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Fy – řešení početních úloh
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
odhad a určení ceny nákupu…
(finanční gramotnost)
- zajímavé vlastnosti přirozených
čísel a prvočísel
Fy – měření délky, převody
jednotek délky
- používá tabulkový kalkulátor,
Funkci SUMA

přirozených čísel

 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
 zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při
řešení úloh jednoduchých
praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou
symboliku
 načrtne a sestrojí základní
rovinné útvary

umí použít znaky dělitelnosti
 rozumí pojmu prvočíslo, číslo
složené
 rozloží číslo na součin
prvočísel
 určuje a užívá násobky a
dělitele včetně nejmenšího
společného násobku a
největšího společného dělitele

 rozlišuje druhy čar, používá
technické písmo
 užívá a rozlišuje pojmy
přímka, polopřímka, úsečka
 určí vzdálenost bodu od
přímky
 umí sestrojit osu úsečky
 rýsuje obdélník, čtverec,
kružnici a trojúhelník
 převádí jednotky délky
 pozná přímky totožné,
rovnoběžné, kolmé
 shodné geometrické obrazce

 rozumí pojmu velikost úhlu
 určuje velikost úhlu měřením a
 narýsuje a změří daný úhel
výpočtem

Rovinné útvary: přímka
polopřímka
úsečka
trojúhelník
čtverec
obdélník

Rovinné útvary – úhel a jeho
vlastnosti
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 umí graficky přenést úhel a
sestrojit jeho osu
 rozliší úhly vedlejší, vrcholové

 odhaduje a vypočítává obsahy
a obvody základních rovinných
útvarů

 určí a znázorňuje různé druhy
trojúhelníků a zná jejich
vlastnosti
 trojúhelníková nerovnost
 pojmenuje, znázorní a správně
využívá základní pojmy
(strana, výška, vnitřní a vnější
úhly)
 umí sestrojit těžnice a výšky
trojúhelníku
 umí sestrojit kružnici
trojúhelníku opsanou a
vepsanou

Rovinné útvary – trojúhelník

 zná jednotky obsahu, umí je
převádět
 umí vypočítat obsah čtverce a
obdélníku
 využívá znalostí (obsah čtverce
a obdélníku) při výpočtech
obsahů složitějších obrazců a
příkladů z praxe

Obvod a obsah čtverce a obdélníku

Fy – těžiště tělesa
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OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
obsah pokoje, pozemku
Fy – převody jednotek obsahu

 načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru v osové
souměrnosti, určí osově
souměrný útvar

 načrtne a sestrojí obraz
Osová souměrnost
rovinného útvaru v osové
souměrnosti
 pozná útvary osově souměrné a
shodné

 určuje a charakterizuje
základní prostorové útvary
 charakterizuje jednotlivá tělesa
Objem a povrch kvádru a krychle
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
(kvádr a krychle)
 umí načrtnout a narýsovat síť a
z ní těleso vymodelovat
 odhaduje a vypočítá objem a
 načrtne a sestrojí obraz kvádru
povrch těles
a krychle ve volném
rovnoběžném promítání
 užívá jednotky objemu a
 načrtne a sestrojí síť
vzájemně je převádí
základních těles

 řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických vzdělávacích oblastí

 odhaduje a vypočítává objem
kvádru a krychle na příkladech
z praxe – vyhodnotí reálnost
výsledku
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Vv – portrét, postava, tělesa
souměrnost v architektuře
Bi - souměrnost těl rostlin a
živočichů
ČJ – souměrnost písmen
symetrie a asymetrie
Fy – převody jednotek objemu
- užívá praktické jednotky, kubík,
hektolitr, litr, decilitr

Závěrečné opakování

Poznámky:
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Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Opakování učiva ze 6. ročníku
 provádí početní operace
v oboru celých a racionálních
čísel

 čte a zapisuje zlomky, uvádí
zlomek na základní tvar
 převádí zlomky na des. čísla a
naopak
 analyzuje a řeší jednoduché
 porovnává zlomky
problémy, modeluje konkrétní
 provádí početní operace s rac.
situace, v nichž využívá
čísly
matematický aparát v oboru
 umí pracovat s převráceným
racionálních čísel
číslem, smíšeným číslem,
 užívá různé způsoby
složeným zlomkem
kvantitativního vyjádření vztahu  užívá zlomky při řešení
celek – část zlomkem, des. číslem
praktických situací
 řeší slovní úlohy vedoucí
k základním operacím se
zlomky

Racionální čísla

Fy – numerické výpočty

 rozlišuje kladná a záporná čísla
 provádí početní operace
 umí zobrazit celá čísla na
v oboru celých čísel
vodorovné a svislé číselné ose
 chápe pojem opačné číslo
 analyzuje a řeší jednoduché
 určí absolutní hodnotu daného
problémy, modeluje konkrétní
čísla a chápe její geometrický
situace, v nichž využívá
význam
matematický aparát v oboru celých  provádí početní operace
čísel
s celými čísly

Celá čísla

Fy – numerické výpočty
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 řeší slovní úlohy z praxe

 užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o shodnosti
trojúhelníků
 využívá potřebnou
matematickou symboliku

 pozná shodné útvary
 užívá věty o shodnosti
trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
 umí sestrojit trojúhelník
z daných prvků
 dbá na kvalitu a přesnost
rýsování

Shodnost trojúhelníků

Poměr
 užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem a des. číslem)
 řeší modelováním a výpočtem
situace vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map a plánů

 určuje vztah přímé anebo
nepřímé úměrnosti
 porovnává soubory dat

 umí vyjádřit poměr mezi
danými hodnotami
 zvětšuje a zmenšuje veličiny
v daném poměru
 dělí celek na části v daném
poměru
 pracuje s měřítky map a plánů
 řeší výpočtem situace
vyjádřené poměrem
 uvádí příklady závislostí
z praktického života a jejich
vlastnosti
 řeší slovní úlohy s využitím
vztahů přímé a nepřímé
úměrnosti
 využívá trojčlenku při řešení

Přímá a nepřímá úměrnost
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Fy – vztahy mezi veličinami
Z – měřítko plánu a mapy (ochrana
člověka za mim. událostí)

slovních úloh z praxe
 užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, des. číslem,
procentem)

Procenta

 chápe pojem 1%
 užívá základní pojmy
procentového počtu (základ,
počet procent a procentová
část)
 řeší slovní úlohy
 řeší aplikační úlohy na procenta  chápe pojem promile
(i pro případ, že procentová část je  zaokrouhluje a provádí odhady
větší než celek)
s danou přesností
 řeší aplikační úlohy z praxe na
 zaokrouhluje a provádí odhady
procenta
s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
slevy zboží
Finanční gramotnost

 užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných
situací
 zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů
 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
 načrtne a sestrojí rovinné

 umí charakterizovat pojem
čtyřúhelník
 rozlišuje různé typy
čtyřúhelníků
 umí sestrojit čtyřúhelník
 odhaduje a vypočítává obvod a
obsah čtyřúhelníku a

Trojúhelníky,
čtyřúhelníky: obecné
rovnoběžníky
lichoběžníky
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Fy – skládání sil

útvary
 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných
útvarů
 využívá potřebnou
matematickou symboliku
 načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru ve středové
souměrnosti
 určí středově souměrný útvar

trojúhelníku

 umí při zápisech konstrukcí
používat potřebnou symboliku
 umí sestrojit obraz obrazce ve Středová souměrnost
středové souměrnosti
 určí střed souměrnosti středově
souměrného rovinného obrazce
Vv - ornamenty

 analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy využitím
osvojeného matematického
aparátu

Závěrečné opakování

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 8.
Učivo
Opakování učiva ze 7. ročníku

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

Druhá mocnina a odmocnina
 určí zpaměti druhou mocninu
čísel 1 – 20 a odmocninu těchto
mocnin
 určí výpočtem, pomocí tabulek
nebo kalkulátoru druhé
mocniny, pomocí tabulek nebo
 zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně využívá
kalkulátoru druhé odmocniny
kalkulátor
 užívá druhou mocninu a
odmocninu ve výpočtech
 ovládá pravidla pro umocňování
a odmocňování zlomku a
součinu dvou čísel
 určuje hodnotu číselného
výrazu
 chápe pojem reálné číslo
 využívá geometrický význam
druhé mocniny v praxi
používá M-F-Ch tabulky

 provádí početní operace
v oboru celých a racionálních

 rozliší odvěsny a přepony
 využívá poznatků při výpočtu

Pythagorova věta, pravoúhlý
trojúhelník
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

čísel; užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu

délek stran pravoúhlého
trojúhelníku
 vypočítá délku hrany, stěnovou
a tělesovou úhlopříčku krychle,
kvádru
 umí využít poznatky ve
slovních úlohách a úlohách
z praxe
 zapíše číslo ve tvaru a.10n pro
1<a< 10, n je celé číslo

Mocniny s přirozeným
mocnitelem

 rozumí pojmu výraz, proměnná,
výraz s proměnnou, člen Výrazy
výrazu, jednočlen, mnohočlen,
rovnost dvou výrazů
 matematizuje jednoduché reálné
o
sčítá a násobí mnohočleny,
situace s využitím proměnných
provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním  zapíše slovní text pomocí
výrazů s proměnnými (a
naopak), vypočte hodnotu
výrazu pro dané hodnoty
proměnných
 provádí početní operace s
výrazy (sčítání, odčítání,
násobení, dělení, umocňování)
 umocní dvojčleny a rozloží
dvojčleny na součin pomocí
vzorců (a+b)2, (a-b)2, a2 – b2
 využívá tabulkový kalkulátor
 matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
proměnných; určí hodnotu výrazu
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Rozšiřující učivo
F – vztahy mezi veličinami, řešení
fyzikálních úloh

 užívá a zapisuje vztah rovnosti
 řeší lineární rovnice pomocí
Lineární rovnice
ekvivalentních úprav
 provádí zkoušku řešení
 rozhodne, jestli má rovnice
 formuluje a řeší reálnou situaci
jedno, nekonečně mnoho řešení,
pomocí rovnic
nebo nemá řešení
 matematizuje jednoduché reálné
situace
 vyřeší daný problém aplikací
Slovní úlohy
získaných matematických
poznatků a dovedností
 užívá logickou úvahu a
 řeší slovní úlohy
kombinační úsudek při řešení úloh
 zdůvodní zvolený postup řešení
a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných  ověří výsledek řešení
 vyjádří neznámou ze vzorce
situací
Výpočet neznámé ze vzorce

 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných
útvarů

 definuje a sestrojí kružnici a
kruh, vysvětlí vztah mezi
poloměrem a průměrem
 určí vzájemnou polohu přímky
a kružnice (tečna, sečna, vnější
přímka)
 určí vzájemnou polohu dvou
kružnic (body dotyku) a
narýsuje je
 účelně používá tvar zápisu

Kruh, kružnice
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EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Ochrana člověka za mim. událostí

Ludolfova čísla (desetinné číslo,
zlomek)
 vypočítává obvod a obsah
kruhu pomocí vzorců
 charakterizuje válec a kouli
 pracuje s půdorysem a nárysem
válce a koule
 určuje a charakterizuje
 odhaduje a vypočítá objem a
základní prostorové útvary
povrch válce a koule
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  načrtne a sestrojí síť válce, válec Válec, koule
vymodeluje
 načrtne a obraz rotačního válce
 odhaduje a vypočítá objem a
v rovině
povrch těles
 řeší aplikační slovní úlohy
 načrtne a sestrojí sítě
s využitím osvojených znalostí o
základních těles
válci a kouli, při řešení úloh
provede rozbor úlohy a náčrt,
vyhodnotí reálnost výsledku
 využívá poznatky v úlohách
 řeší úlohy na prostorovou
z praxe, účelně využívá
představivost, aplikuje a
kalkulátor
kombinuje poznatky dovednosti
z různých tematických a
 umí sestrojit jednoduché
vzdělávacích oblastí
konstrukce (osa úhlu, osa
 zaokrouhluje a provádí odhady
úsečky )
s danou přesností, účelně využívá
 rozumí pojmu množiny všech
kalkulátor
bodů dané vlastnosti
 využívá Thaletovu kružnici při
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 využívá pojem množina všech
bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových
konstrukčních úloh

řešení úloh, sestrojí tečnu ke
kružnici z bodu vně kružnice,
sestrojí rovinné útvary dle
zadaných prvků
 při řešení konstrukční úlohy
provádí rozbor úlohy, náčrt,
diskusi o počtu řešení, zapisuje
postup konstrukce s využitím
matematické symboliky
(případně ji kombinuje se
slovním vyjádřením)
 využívá poznatků (výška,
těžnice, kružnice opsaná,
vepsaná, Thaletova kružnice,…)
v konstrukčních úlohách

Množiny bodů dané vlastnosti

Thaletova kružnice a věta
Konstrukce rovinných útvarů:
trojúhelníku, čtyřúhelníku
(rovnoběžníku, lichoběžníku),
kružnice

Závěrečné opakování

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 9.
Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Opakování učiva z 8.ročníku
 určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu pomocí
vzorců a vytýkáním

 rozkládá výraz na součin
(vytýkáním, pomocí vzorců)

 matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
proměnných

 řeší lineární rovnice
 řeší soustavu dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
(metoda sčítací a dosazovací)

Výrazy

 provádí početní operace s
výrazy
Rovnice
Soustavy rovnic

 formuluje a řeší reálnou situaci
 řeší slovní úlohy pomocí
pomocí rovnic a jejich soustav
soustav lineárních rovnic se
dvěma neznámými
 užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných
situací
 účelně využívá kalkulátor
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Ch,F – slovní úlohy o směsích a
pohybu (dopravní výchova)

 vyjádří funkční vztah tabulkou,  zakreslí bod v PSS
rovnicí, grafem
 chápe pojem funkce
 rozlišuje lineární a
 matematizuje jednoduché
kvadratickou funkci, nepřímou
reálné situace s využitím
úměrnost
funkčních vztahů
 určí průběh funkce
 sestaví tabulku a zakreslí graf
dané funkce
 užívá funkční vztahy při řešení
úloh
 užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o podobnosti
trojúhelníků

 rozliší podobné útvary
 užívá věty o podobnosti
trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách

 určuje a charakterizuje
 charakterizuje jednotlivá
základní prostorové útvary
tělesa
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

Funkce
pravoúhlá soustava souřadnic
funkce lineární – přímá úměrnost
OSV- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
grafické řešení slovních úloh
grafické řešení soustav dvou
lineárních rovnic se dvěma
neznámými

Podobnost

Tělesa: kolmé hranoly
jehlan
rotační kužel

 načrtne a sestrojí sítě
základních těles

načrtne a sestrojí obraz
tělesa ve volném rovnoběžném
promítání

Z, OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
plány, mapy (ochrana člověka za
mim. událostí)

 odhaduje a vypočítává objem a  vypočítá objem a povrch těles
povrch těles

Z, F – čtení z grafu, jízdní řády,
spotřeba benzínu atd. (dopravní
výchova)

 řeší úlohy z praxe
volné rovnoběžné promítání
načrtne,sestrojí jehlan, kužel

OSV – řešení problémů a
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 řeší úlohy na prostorovou

rozhodovací dovednosti

představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a
vzdělávacích oblastí

spotřeba materiálu, stavebnictví a
další obory

 vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data

matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
funkčních vztahů
 vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data
 porovnává soubory dat

 řeší úlohy z praxe na
jednoduché úrokování

Základy finanční matematiky

 provádí nákresy, schémata,
diagramy, grafy, tabulky
 vypočítává četnost znaku a
aritmetický průměr

Základy statistiky

Závěrečné opakování

OSVřešení problémů a rozhodovací
dovednosti
plat, srážky, úroky
Stolní hra – Finanční svoboda
(vztahy financí v reálném osobním
životě) - finanční gramotnost
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Poznámky:
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením,
zejména textovým editorem, tabulkovým editorem, manažerem souborů, dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Realizován je v 5.
roč. po jedné hodině a v 9. ročníku po jedné hodině týdně.
S předmětem Informační a komunikační technologie úzce souvisí volitelný předmět Výpočetní technika (6. – 8. ročníku) .
Vzdělávání žáků v předmětu Informační a komunikační technologie vede:





ke správnému chápání a užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti
k praktické tvorbě vlastních prezentací
ke správnému způsobu zpracování informací, učí používat různé nástroje, které se učí vyhledávat na internetu
ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova,
Environmentální výchova, Výchova demokratického občana.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie
Učitel vede žáky:
Kompetence k učení
- k samotnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají
zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.
- k pořizování si takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci s výpočetní technikou
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Kompetence k řešení problémů
- k tvořivému přístupu při řešení zadávaných úloh, učí je chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi
budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komutativní
- ke komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
- ke společné práci komutativním způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle
Kompetence sociální a personální
- ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram
apod.
- k hodnocení prací – žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí
se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný
Kompetence občanské
- k seznámení se s vazbami na legislativu a obecné a morální zákony ( SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost,
hesla…) tím, že je musí dodržovat
- ke kritickému myšlení při zpracování informací nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými
cestami
Kompetence pracovní
- k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
- k využívání ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie

postup zapnutí a vypnutí počítače,
 umí korektně zapnout a
vypnout stanici a přihlásit se do přihlášení do a odhlášení ze sítě
a odhlásit ze sítě

 vysvětlí význam pojmu
 respektuje pravidla bezpečné
HARDWARE pojmenuje a
práce s hardware i software a
zařadí nejběžnější součásti a
postupuje poučeně v případě jejich
zařízení počítače
závady

 vysvětlí význam pojmu
SOFTWARE

Učivo

Ročník: 5.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

HW - HARDWARE
skříň (základní jednotka) –
procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní
deska, zdroj, mechaniky
(disketová, CD, DVD)
periferie – klávesnice, myš,
monitor, tiskárna, skenner,
reproduktory, …
SW – SOFTWARE
= programy, operační systémy a
jejich základní funkce

 orientuje se na klávesnici, zná práce s klávesnicí a myší, části
funkce nejdůležitějších kláves klávesnice, pojmy: klik, dvojklik,
(Enter, Esc, Delete, Shift …), uchopení a tažení
s myší ovládá základní
operace: klik - výběr, tažení se
stisknutým levým tlačítkem,
dvojklik, klik pravým tlačítkem
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Příklady výukových programů pro
různé předměty.

– místní menu
 s použitím nástrojů dokáže
nakreslit obrázek a uložit jej,
příp. otevřít pro změny a
změněný znovu uložit

 pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru

 ve Wordu dokáže napsat
krátký text včetně dodržení
základních typografických
pravidel, otevřít existující
soubor, upravit vlastnosti
písma a odstavce, příp. vložit
obrázek, změnit jeho vlastnosti
a umístit jej v textu, dokáže
uložit změny na stejné místo
nebo jinam, příp. pod jiným
názvem

 při vyhledávání informací na

 nezaměňuje pojmy Internet a

Matematika – plošné objekty.
grafika
programy na tvorbu obrázků,
uložení vytvořeného obrázku nebo
změn, otevření obrázku, základní
nástroje a možnosti nastavení
(tvary štětce, barvy, základní tvary
…)
textové editory, pojem: textové
editory (příklady: T602, NotePad,
Write, Word …)
uložení, otevření souboru, pohyb
v dokumentu (klávesnice, myš),
označení části textu do bloku,
psaní, oprava textu (vel. pís.
s diakritikou, další znaky),
základní typografická pravidla
(psaní mezer za interpunkčními a
dalšími znaky),
písmo – typ, velikost, tučné,
kurzíva, podtržené, barva (panel
nástrojů),
zarovnání odstavce (panel
nástrojů),
vložení obrázku - WordArt, klipart
– formát obrázku (velikost, barvy a
čáry - výplň a ohraničení)
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internetu používá jednoduché a
web
vhodné cesty
 komunikuje pomocí internetu či  dokáže napsat zprávu, přečíst
jiných běžných komunikačních
si došlou zprávu, smazat
zařízení
zprávu

 vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a
databázích

 chrání data před poškozením ,
ztrátou a zneužitím

internet:
co to je, kdy vznikl, služby
Internetu, přenos, zpracování, …..
el. pošta = e-mail, chat a
telefonování
vztah k Internetu
pojem: poštovní programy
(příklady: Pegasus Mail, MS
Outlook, MS Outlook Express)
spuštění poštovního programu,
odeslání zprávy, čtení došlých
zpráv a mazání zpráv

 na webu dokáže vyhledat
stránku o určitém tématu,
z webovské stránky dokáže
uložit obrázek

WWW = world wide web = web:
vztah k Internetu
pohyb po webu:
o přes hypertextové
odkazy
o známá adresa
o jednoduché
vyhledávání
ukládání z webu:
obrázek
 orientuje se ve struktuře
složek, rozlišuje místní a síťové práce se složkami a soubory:
disky. Dokáže vytvořit složku nejznámější manažery (M602,
Správce souborů, Tento počítač,
nebo prázdný soubor,
Průzkumník, …),
přejmenovat je, zkopírovat či
přesunout, případně je odstranit pojmy:disk (logický), složka
(adresář), soubor , postupy
vytvoření, přejmenování,
kopírování, přesunu a odstranění
složky či souboru
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Vyhledávání webovských stránek
o tématech z různých předmětů.

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Očekávané výstupy

 uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci
s textem a obrazem

Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Školní výstupy

Učivo

 samostatně si uspořádává data
na svém uživatelském kontě.

stručné zopakování základní látky,
práce se složkami a soubory,
připomenutí postupů vytvoření,
přejmenování, kopírování, přesunu
a odstranění složky či souboru
včetně variant (menu, myš,
klávesové zkratky)

 má přehled o vývoji výpočetní
techniky, dokáže popsat
jednotlivé součásti počítače a
jejich funkcí z hlediska
celkového fungování počítače
chápe fungování počítačových
sítí

Teorie:
opakování – vývoj VT, HW, SW,
sítě

 dokáže upravit vzhled
dokumentu

textový editor - Word:
MV – práce v realizačním týmu
formát písma a odstavce, styly,
generování obsahu, vzhled stránky,
číslování, záhlaví a zápatí
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 ovládá práci s textovými a
grafickými editory i tabulkovými
editory a využívá vhodných
aplikací

 orientuje se Excelovském
okně, sešitě apod.., dokáže
vytvořit tabulku naplnit ji daty
a upravit její vzhled, s daty
pomocí vzorců dokáže
provádět jednoduché početní
operace, na základě tabulky
dokáže vytvořit graf a upravit
jeho vzhled, graf i tabulku
dokáže vložit do Wordu.

 pracuje s informacemi
v souladu se zákony o duševním
vlastnictví

 zná historii vzniku a vývoje
Internetu, zná základní služby
Internetu

 ověřuje věrohodnost informací
a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou
návaznost

 el. poštu suverénně používá
pro komunikaci i pro odesílání
příloh

tabulkový procesor - Excel:
k čemu jsou tabulkové procesory,
pojmy (sešit, list, řada, sloupec,
buňka), pohyb mezi sešity, mezi
listy, na listu, označení řady,
sloupce, buněk, zadávání údajů,
vzhled tabulky – Formát – Buňky
(formát čísla, písmo, zarovnání,
ohraničení, stínování), vložení
řady, sloupce, buněk, sloučení
buněk, rozdělení buněk,
jednoduché vzorce (součet, rozdíl,
násobení, dělení,…..), pojem graf
– vytvoření grafu, úprava vzhledu
a vlastností grafu, vložení tabulky
do Wordu

Internet:
co to je, kdy vznikl, služby
Internetu
El. pošta = e-mail
připomenutí připojení přílohy
(Attachment) k odesílané zprávě,
uložení přílohy z došlé zprávy
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MUV – lidské vztahy, princip
sociálního smíru a solidarity

 používá informace z různých
informačních zdrojů a
vyhodnocuje jednoduché vztahy
mezi údaji

 Web používá jako zdroj
informací

 zpracuje a prezentuje na
 dokáže si uvědomit šíři jeho
uživatelské úrovni informace
dostupných zdrojů informací,
v textové, grafické a multimediální
umí se v nich orientovat a
formě
vyhledávat

WWW = world wide web = web:
pohyb po webu:
přes hypertextové
odkazy
známá adresa
vyhledávání
ukládání z webu:
obrázek
celá stránka
vykopírování části textu
získávání informací – prameny
informací (ústní, zvukovépřednáška, konference, ..)
zdroje informací (knihovny,
informační střediska, archivy ...)

 nastudované informace dokáže
zpracování informací – struktura
zpracovat do uceleného
písemného projevu, postup
dokumentu s logickým
zpracování textu, informační etika,
postupem výkladu
autorský zákon
PowerPoint – tvorba jednoduché
prezentace

Poznámky:
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EV – vztah člověka a prostředí
MV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, fungování a
vliv médií ve společnosti

ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRVOUKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
vyučuje se:
v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně
ve 3.ročníku 3 hodiny
Výuka prvouky nabízí žákům řadu aktivačních metod, které v tomto předmětu vedou žáka k sebepoznání , zdravému sebepojetí ,
seberegulaci a udržení psychického zdraví ( psychohygieně ), dále ke komunikaci a mezilidským vztahům.

-

Žák :
se učí porovnávat a pojmenovat věci, jevy , děje, vztahy a souvislosti
si utváří prvotní ucelený obraz světa a názor na něj
- se učí pochopit pojem minulost – současnost - budoucnost
se učí pozorovat přírodu a společnost
se učí chránit přírodu a život na Zemi
se učí vyjadřovat své myšlenky a poznatky

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti tematických okruhů:
1. Místo, kde žijeme
( dopravní výchova, adresa a bydliště své a školy, jeho okolí)
2. Lidé kolem nás
( vhodné chování, rodina a příbuzní, mezilidské vztahy, práva a povinnosti lidí, svět financí )
3. Lidé a čas
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( orientace v dějích a čase, významné události regionu )
4. Rozmanitost přírody
( Země jako planeta, roční období, živá i neživá příroda, ochrana přírody )
5. Člověk a jeho zdraví
( základy bezpečného chování, základní hygienické návyky, prevence, první pomoc, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí )
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Učitel vede žáky :
- k orientace ve světě informací
-

k objevování a poznávání všeho, co je zajímá

-

k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí

-

k upevňování preventivního chování v situacích ohrožení zdraví a bezpečnosti své

i druhých za běžných i mimořádných situacích
- k řešení a třídění informací podle zvolených nebo zadaných kritérií
-

k propojování historických, zeměpisných a kulturních informací

Kompetence k učení
Učitel :
- rozvíjí u žáků tvořivost
-

vede žáky k vlastním nápadům
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-

zadává úkoly žákům tak, aby měli volbu různých postupů

Kompetence komunikativní
Žáci jsou vedeni učitelem :
- k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech
-

k projevování vlastního názoru

-

k vyjadřování vztahu k okolí

-

ke spolupráci

-

k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií

Kompetence sociální a personální
Učitel podporuje u žáků :
- respektování názorů druhých
- diskusi
-

spolupráci na řešení problému

-

věcnou argumentaci

-

kritiku a sebekritiku

-

pochvalu a ocenění

-

orientaci ve světě financí
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Kompetence občanské
Učitel motivuje žáky :
- k ochraně přírody
- k ohleduplnému vztahu k přírodě i kulturním výtvorům
- k hledání možností aktivní ochrany přírody a života
- k respektování společenských pravidel chování
Kompetence pracovní
Učitel :
- učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
- utváří u žáků pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
V prvouce budou realizována tato průřezová témata:
EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy
VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování
MKV – princip sociálního smír
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka

Ročník: 1.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

vyznačit místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí

 popisuje cestu do školy a zpět,
zná riziková místa a situace

1.Domov a škola

 pozná název školy
 zná jméno třídní učitelky a
ředitele školy
 chová se ukázněně ve škole a
mimo školu

 orientuje se ve škole, poznává
prostory školy
odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
 zná nebezpečí přírodních jevů
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi
projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem
spolužáků

2. Chování lidí
2. U nás doma
2. Rodina
2. Práce dospělých

 zná vztahy mezi rodinnými
příslušníky
 umí vyprávět o svém domově
 umí pojmenovat rodinné

3. Orientace v čase
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

uplatňuje elementární poznatky o
3. Současnost a minulost
příslušníky
sobě, o rodině, o činnosti člověka,
3. Kultura
 rozezná různá povolání, umí je
o lidské společnosti, soužití,
zvycích a na příkladech porovnává
pojmenovat
minulost a současnost
 toleruje názory jiných

 orientuje se v čase-rok, měsíc,
týden,den, hodina
 umí vyjmenovat dny v týdnu

pozoruje, popíše a porovnává
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích

 zná čtvero ročních období, umí
je charakterizovat
4. Domácí zvířata
a jejich mláďata
 umí vyjmenovat měsíce
4. Ovoce a zelenina
 jednotlivých ročních období
 umí popisovat změny v přírodě
 podle ročního období

uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně umí časově zařadit Vánoce a
preventivní návyky s využitím
Velikonoce
elementárních znalostí o lidském
těle, projevuje vhodným chováním  zná některé vánoční a
a činnostmi vztah ke zdraví
velikonoční zvyky a tradice

5. Péče o zdraví
5. Zdravá výživa

5. Lidské tělo
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 zná riziková místa a situace

využívá bezpečná místa pro hru
a trávení volného času
uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu
chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu
nepříjemná
umí požádat o pomoc
reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

 poznává domácí a volně žijící
zvířata

5. Osobní bezpečí

 pojmenovává ovoce a zeleninu
 připomíná si význam pěstování
ovoce a zeleniny
5. Únikové cesty
5. Čísla tísňového volání
 dodržuje základní hygienické
návyky
 zná základy správné
životosprávy –
výživa,
vitaminy, odpočinek, spánek
 pitný režim
 zná zásady správného chování
u lékaře
 poznává zásady správného
stolování
 umí pojmenovávat části
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lidského těla
 zná názvy běžných
onemocnění
 ví, co dělat v případě úrazu
 reaguje na pokyny ohlašující
mimořádnou situaci
 poznává a umí používat
únikovou cestu
 uplatňuje zdravotně preventivní
návyky s využitím
elementárních znalostí
 začíná přemýšlet o nebezpečí
škodlivých látek

Poznámky: 1 - Místo, kde žijeme
2 - Lidé kolem nás
3 - Lidé a čas
4 - Rozmanitost přírody
5 - Člověk a jeho zdraví
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka

Ročník: 2.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci, městě

 zná bezpečný příchod do školy 1.Obec, domov
a odchod ze školy, zná riziková
místa a situace
 popisuje krajinu v okolí obce
 orientuje se v místě bydliště

2. Soužití lidí
2. Zaměstnání rodičů
2. Rodina

odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi

 zná základní pravidla slušného
chování v rodině a ve
společnosti

projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem lidí

 umí slušně požádat o pomoc a
poděkovat
 zná vztahy rodina - příbuzní
(teta, strýc)

uplatňuje elementární poznatky o  rozpoznává rozdíl mezi prací
3. Orientace v čase
sobě, o rodině, o činnosti člověka,
duševní a fyzickou
3. Časový řád
o lidské společnosti, soužití,
zvycích a na příkladech porovnává  učí se ohleduplnosti k ostatním 3. Současnost minulost
v našem životě
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

minulost a současnost
využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

pozoruje, popíše a porovnává
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích

lidem

 rozlišuje minulost, přítomnost,
budoucnost
 orientuje se v čase - kalendářní
rok, týdny,dny, hodiny, minuty 4. Čtyři roční období
4. Rostliny, houby,
živočichové
 osvojuje si denní režim (práce
4. Ochrana přírody
a odpočinek)
 poznává regionální památky

 pozoruje, popíše a porovná
proměny přírody
v jednotlivých ročních
obdobích
 rozlišuje a zná charakteristické
znaky: les, park, louka,
zahrada, potok, řeka
 má povědomí o významu
5. Lidské tělo, základní
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uplatňuje základní hygienické,
životního prostředí na člověka
režimové a jiné zdravotně
 rozlišuje stromy listnaté a
preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském
jehličnaté
těle, projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
 zná a umí pojmenovat běžně se
rozezná nebezpečí různého
vyskytující stromy, keře,
charakteru
byliny a zemědělské plodiny
chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
 chápe potřebu pravidelné péče
komunikaci, která je mu
o pokojové rostliny (zalévání,
nepříjemná, v případě potřeby
světlo, teplo, apod.)
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
dítě
 zná a umí pojmenovat domácí
zvířata
uplatňuje základní pravidla
účastníků silničního provozu

stavba, funkce
5. Péče o zdraví, zdravá
výživa
5. První pomoc a
vybavení lékárničky
5. Návykové látky a
zdraví
5. Čísla tísňového volání
5. Situace hromadného
ohrožení

5. Osobní bezpečí
5. Pravidla silničního
provozu
 chápe potřebu pravidelné péče 5. Základní vybavení
o živočichy, doma chované pro
kola
radost
 zná vybraná volně žijící zvířata
 umí slušně požádat o pomoc
 umí pojmenovat základní části
lidského těla
 rozeznává smyslová ústrojí
 zná pojem osobní hygiena
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 zná pojem šikana, týrání atd.
 zná nebezpečí návykových
látek
 umí používat čísla tísňového
volání
 toleruje názory jiných
 rozpozná riziková chování
 umí se bezpečně chovat
v silničním provozu

 zvládá roli chodce a cyklisty
Poznámky: 1 - Místo, kde žijeme
2 - Lidé kolem nás
3 - Lidé a čas
4 - Rozmanitost přírody
5 - Člověk a jeho zdraví
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka

Ročník: 3.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

začlení svou obec (město)
do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci
(městě)

1. Obec a místní krajina
 orientuje se v místě svého
bydliště, v okolí školy, v místní 1. Minulost a současnost
obce
krajině, zná riziková místa a
situace v obci
 pojmenuje význačné budovy

rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a
rozmanitost

 dodržuje dopravní značky, řídí
se pravidly dopravní kázně
 na vycházkách se orientuje
podle kompasu a přírodních
jevů

projevuje toleranci k přirozeným  charakterizuje tvary zemského
odlišnostem spolužáků, jejich
povrchu, rozpozná je od děl
přednostem i nedostatkům
vytvořených lidskou prací

1. Světové strany a práce
s kompasem
1. Životní prostředí
v okolní krajině

2. Pravidla a zásady
slušného chování
k ostatním lidem
2. Pravidla a povinnosti
žáka ve škole

 dodržuje zásady slušného
chování mezi vrstevníky,
nedělá rozdíly mezi dětmi
236

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

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

z různých sociálních vrstev a
národností


pojmenuje některé rodáky, kulturní
či historické památky, významné
události regionu, interpretuje

některé pověsti nebo báje spjaté
s místem, v němž žije

uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovná minulost a
současnost
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, vede
příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

3. Orientace v čase
3. Regionální památky
3. Současnost a minulost
v našem životě
3. Báje, mýty, pověsti

 toleruje slabost i nedostatky
druhých
dodržuje práva a povinnosti
žáků školy
rozpozná rizikové chování
osvětlí pojem minulost,
současnost, budoucnost

 určí čas za pomoci jednotek
času
 objasní vývoj osídlení,
využívání přírodních
podmínek, vznik zemědělství,
řemesel a obchodu
 seznámí se s místními a
krajovými pověstmi

provádí jednoduché pokusy
u skupiny známých látek, určuje
jejich společné a rozdílné vlastnosti a charakterizuje dřívější rozdílný
a změří základní veličiny pomocí
způsob života a porovnává jej
jednoduchých nástrojů a přístrojů
se současným včetně

4.Vlastnosti látek
4.Voda a vzduch
4. Nerosty, horniny,
půda
4. Vážení a měření
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rozdílnosti předmětů denní
potřeby
 umí pozorovat, rozlišovat a
popsat některé vlastnosti a
změny látek (barva, chuť,
rozpustnost, hořlavost )

4. Rostliny, houby,
živočichové

uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně
 užívá vhodné pomůcky a umí
preventivní návyky s využitím
změřit délku, čas, hmotnost,
elementárních znalostí o lidském
objem, teplotu
těle, projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
 rozlišuje přírodniny, lidské
5. Lidské tělo, péče o zdraví,
zdravá výživa
výtvory, suroviny
využívá bezpečná místa ke hře a
trávení volného času
 zná základní rozdělení
chová se obezřetně při setkání
živočichů
s neznámými lidmi
 umí vybrané živočichy zařadit
5. Osobní bezpečí
uplatňuje základní pravidla
do příslušného přírodního
bezpečného chování účastníka
společenství
silničního provozu, jedná tak, aby
 pozná běžně se vyskytující
neohrožoval zdraví své i zdraví
jedlé a jedovaté houby a umí je
jiných
ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek

pojmenovat
 umí uvést hlavní rozlišovací
znaky a popsat stavbu lidského
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těla, základní funkce a projevy,
životní potřeby člověka
 charakterizuje jednotlivé fáze
lidského života, zdravý životní styl
denní režim, správná výživa
 předchází nemocem, úrazům a
základním druhům nebezpečí
(léky, jedovaté rostliny, houby
a rizikové situace)
 dodržuje pravidla chodce, řídí
se pravidly silničního provozu

 umí používat čísla tísňového
volání

Poznámky: 1 - Místo, kde žijeme
2 - Lidé kolem nás
3 - Lidé a čas
4 - Rozmanitost přírody
5 – Člověk a jeho zdraví
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PŘÍRODOVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení předmětu
-

přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět

-

rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané v předchozím vzdělávání i v rodině

-

umožňuje poznávat a chránit svět, přírodu, vlast, společnost, člověka a vzájemné vztahy mezi nimi

-

učí žáky vyjadřovat své myšlenky a poznatky z pozorování okolního prostředí

-

vzdělávací obor je členěn do pěti tematických okruhů :

Místo, kde žijeme
- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí,
ochrana přírody
Lidé kolem nás
- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
-

základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí

Lidé a čas
- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne
- současnost a minulost v našem životě
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Rozmanitost přírody
- Země jako planeta sluneční soustavy
-

rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky

-

rovnováha v přírodě

-

vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy

Člověk a jeho zdraví
- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce
-

partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy

-

péče o zdraví, první pomoc, odpovědnost člověka za své zdraví

-

korupce

-

ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Environmentální výchova (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav
životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života) a dále Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.
Časové vymezení vyučovacího předmětu
-

vyučuje se 2 hodiny týdně ve čtvrtém i v pátém ročníku

241

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
-

výuka probíhá ve třídě nebo mimo budovu školy ( vycházky do přírody, exkurze např. do botanické a zoologické zahrady

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
-

učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu

-

učitel učí žáky pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování

Kompetence k řešení problémů

- učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
- učí žáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí je vyhledává informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
- učitel vede žáky k používání správné terminologie, k rozšiřování slovní zásoby
v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- učí žáky formulovat jejich myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
- učí žáky bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií
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Kompetence sociální a personální
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně a učí se pracovat ve skupině, spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
respektují názory a zkušenosti druhých
Kompetence občanské
- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- učí žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování
v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní
- učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- dohlíží na utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti a
dodržování vymezených pravidel
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda

Ročník: 4.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

určí a vysvětli polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem
ke krajině a státu

 umí popsat okolní krajinu,
rozšíření rostlinstva a
živočichů

1. Okolní krajina
1. Zajímavosti regionu

 zná přírodní zajímavosti
v okolí domu
 pracuje s buzolou a mapou
 určí světové strany
podle přírodních úkazů
 v přírodě se orientuje

objevuje a zjišťuje propojenost
prvků živé a neživé přírody,
podle turistických značek
princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody
a činností člověka
 provádí pokusy se změnami
skupenství
zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů,
 objasní vlastnosti a složení
zdůvodní podstatní vzájemné
vzduchu a vody
vztahy mezi organismy nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení
 rozpozná žulu, vápenec,

4. Látky a jejich vlastnosti
4. Voda a vzduch
4. Nerosty a horniny, půda
4. Přírodní společenstva
4. Rostliny, houby a živočichové
4. Životní podmínky
4. Rovnováha v přírodě
4. Ohleduplné chování a ochrana
přírody

244

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

organismů prostředí
porovnává na základě pozorování
projevy života
na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy
do známých skupin, využívá
k tomu i jednoduché klíče a atlasy

pískovec a uhlí
 umí charakterizovat některá
společenstva
 zná a umí pojmenovat běžně
se vyskytující živočichy
v jednotlivých společenstvech
 umí popsat stavbu jejich těla
 zná jejich způsob života
 zná a umí pojmenovat běžně
se vyskytující rostliny a houby
v jednotlivých společenstvech
 umí běžně se vyskytující
živočichy a rostliny správně
zařadit do jednotlivých
společenstev
 ví a umí vysvětlit, co jsou to
rostlinná patra
 ví, jak se máme v lese chovat

Poznámky: 1. Místo, kde žijeme
4. Rozmanitost přírody
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
Očekávané výstupy

Školní výstupy

porovnává na základě
 dokáže pozorovat živočichy a
pozorování základní projevy života
rostliny
na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy
 zformuluje a zapíše výsledek
do známých skupin, využívá
pozorování
k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 určuje a zařazuje některé
živočichy
vysvětlí na základě elementárních  rostliny do biolog. systému
poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
 zná pojmy vesmír, planeta,
hvězda, družice a zemská
přitažlivost
zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat

Ročník: 5.
Učivo
4. Třídění organismů
4. Rostliny, houby a
živočichové

4. Vesmír a Země

 vysvětlí význam Slunce pro
život na Zemi a popíše
postavení Země ve vesmíru

4. Rovnováha v přírodě

 uvede důsledky pohybu Země
kolem své osy a kolem Slunce

4. Životní podmínky
4. Ochrana přírody
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průřezová témata, projekty,
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na život a jeho rytmus
založí jednoduchý pokus,
naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí , vysvětlí výsledky
pokusu

4. Člověk a technika

 ví, co znamená rovnováha
v přírodě a uvádí důsledky
jejího porušení
 zná význam zdravého
životního prostředí pro člověka

 zná hlavní znečišťovatele vody, 4. Gravitační a magnetická síla
vzduchu, půdy
 popíše na příkladech význam
el. energie pro život

stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající  zná jednoduché stroje a jejich
rizika vzniku mimořádných
praktické použití
událostí, v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně
 uvědomuje si prospěšnost a
chránit
škodlivost zásahů člověka do
přírody a krajiny a uvede
využívá poznatků o lidském těle
příklady
k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a
 poznává vlastnosti opačných
podpoře vlastního zdravého
pólů magnetu a stejných pólů
způsobu života
magnetu na základě
rozlišuje jednotlivé etapy lidského
jednoduchého pokusu
života orientuje se
ve vývoji dítěte před a po jeho
narození
 v modelové situaci prokáže

5. Lidské tělo (základy
lidské reprodukce,
vývoj jedince )
5. Zdravá životospráva

247

schopnost se účinně chránit
účelně plánuje svůj čas
pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky
jiných osob

 popíše základní stavbu těla,
základní funkce a projevy,
životní potřeby člověka

5.Korupce

 zná původ člověka jako druhu
 zná způsob rozmnožování a
umí charakterizovat hlavní
etapy vývoje člověka
chová se obezřetně při setkání
s neznámými lidmi, umí požádat o
pomoc

 zná zdravý životní styl, denní
režim, správná výživa, výběr a
způsob uchovávání potravin,
vhodná skladba stravy, pitný
režim

5.Osobní bezpečí

 ví, jaké má postavení v rodině
a ve společnosti


zná svoje základní práva a
povinnosti (týrání, zneužívání,
šikana )
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 ví, co je protiprávní jednání, že
má nárok na reklamaci a
ochranu vlastního majetku
uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích
simulujících mimořádné události

předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

vnímá dopravní situaci, správně
ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své
chování jako chodec a cyklista

 rozlišuje nemoci přenosné a
nepřenosné, ochranu před
infekcemi přenosnými krví
(HIV/AIDS)
 zná prevenci nemocí, úrazů a
poranění,umí první pomoc při
drobných poraněních

5. Návykové látky

 dodržuje osobní, intimní a
duševní hygienu
 rozezná krizové situace –
vhodná a nevhodná místa pro
hru,bezpečné chování
v rizikových prostředí

5. Situace hromadného
ohrožení

 zná označení nebezpečných
látek

uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou
 zná bezpečné chování
zdraví a jeho preventivní ochranou
v silničním provozu, dopravní
značky a předpisy
rozpozná život ohrožující
zranění
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ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc

 předchází rizikovým situacím
v dopravě a dopravních
prostředcích (bezpečnostní
prvky)

uplatňuje ohleduplné chování
 zná znaky šikany, týrání,
k druhému pohlaví a orientuje se
sexuálního a jiného zneužívání,
v bezpečných způsobech
brutality a násilí a umí se jim
sexuálního chování mezi chlapci a
bránit, ví kde vyhledat pomoc
děvčaty v daném věku

5. Základy sexuální
výchovy

 umí zjistit tel. číslo linky
důvěry, krizového centra
 zná pravidla telefonování
na tyto instituce
 uvědomuje si škodlivost
návykových látek, hracích
automatů,počítačů, závislostí,
 odmítá návykové látky
 zná nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických
médií
 je si vědom nutnosti kázně a
dodržování pokynů v případě
obecného ohrožení (požár,
varovný signál, evakuace,
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zkouška sirén, únik jedovatých
látek apod.)
 zná zásady bezpečného
chování v různém prostředí –
škola, domov, styk s cizími
osobami, silniční provoz, a řídí
se jimi
 dodržuje pravidla bezpečné
práce při manipulaci s běžnými
el. přístroji

 zná pojmy – partnerství,
manželství, rodičovství
 uvědomuje si změny
probíhající v těle dívek a
chlapců v období puberty
 pohlavní rozdíly mezi mužem a
ženou
 rozlišuje vztahy v rodině,
partnerství, osobní i etickou
stránku vztahů a sexuality
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
VLASTIVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové rozvržení:
ve 4. ročníku – 1 hodinu týdně
v 5. ročníku – 2 hodiny týdně

Obsahové vymezení:
Učitel seznamuje žáky s elementárními znalostmi z oblasti historie a zeměpisu. Do obsahu vkládá aktuální témata (např. státní svátky),
přibližuje problematiku národnostní, historickou, fyziogeografickou a také dává prostor pro rozvoj orientace v prostoru a čase.
Děti poznávají práci s mapou (značky, barvy, světové strany), s grafy, časovou přímkou. Informační zdroje se prolínají s vizuálními
(encyklopedie, odborná literatura, obrazová dokumentace, filmy).
Zeměpisná část: ČR, Evropa, sousední státy (důležitá místa, hlavní město, základní charakteristika), orientace na mapě, grafy,
fyziogeografie, národnost, národní symboly, sociálně patologické jevy (rasismus, fašismus, šikana …).
Historická část:
4. ročník – pravěk až období vlády M. Terezie
5. ročník – NO až novodobé dějiny
Zahrnuje práci s časovou přímkou a historickým materiálem (praktické zkušenosti).
Do každého ročníku se vkládá téma „Chování člověka v situacích ohrožujících život“.
Organizační rozvržení:
Vyučování probíhá v učebně (skupinová i samostatná práce), v přírodě a také při exkurzích (výrobní závody, úřední budovy), besedách a
přednáškách (planetárium, knihovna). Při hodinách učitel i žáci využívají kvizy, tajenky, referáty a soutěže. Vyučující vše směřuje k využití
poznatků v praxi.
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Průřezová témata:
1. Multikulturní výchova:
4. ročník – lidské vztahy
2. Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech:
5. ročník - Evropa a svět nás zajímá
3. Výchova demokratického občana:
4. ročník – občanská společnost a škola, obrana ČR, finanční gramotnost
5. ročník - formy participace občanů v politickém životě, občan, občanská společnost a stát, finanční gramotnost, armáda a obrana ČR
4. Osobnostní a sociální výchova:
4. ročník – hodnoty, postoje, praktická etika
5. Environmentální výchova:
5. ročník – vztah člověka k prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení – učitel používá vhodné informační zdroje, metody práce (vycházky, referáty, tvorba projektů). Vede žáky k vytváření
vlastních postojů a názorů, k respektování názorů ostatních, propojování historických, zeměpisných a kulturních informací.
Kompetence k řešení problémů – učitel zadáním problému rozvíjí logické myšlení, dedukci, akci. Učí žáka využívat nabytých vědomostí
v praxi (orientační běh, navigace dle mapy).
Kompetence komunikativní – učitel vede žáky ke konkrétnímu vyjadřování myšlenek (rozšiřování slovní zásoby), třídění a vyhodnocování
získaných poznatků, podporuje žáka v diskusi a vhodné argumentaci.
Kompetence sociální a personální – učitel vytváří podmínky ke kolektivní práci. Učí ohleduplnosti (mezilidské vztahy), kontaktu s ostatními a
vede žáky k sebehodnocení i objektivní kritice.
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Kompetence občanské – učitel umožňuje vytváření žebříčku hodnot (respekt, cit, tradice národa). Učí rozpoznávat sociálně patologické jevy
(kriminalita dospělých, kouření, alkohol, drogy), situace ohrožující život. Utváří pozitivní občanské postoje, přibližuje žákům činnost důležitých
institucí, včetně armády.
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda

Ročník: 4.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí

 poznává mapy obecně
zeměpisné a tematické

1. Domov
1. Naše nejbližší okolí
1. ČR – srdce Evropy
1. Česká republika
1. Územní rozdělení ČR
1. Oblasti ČR

 používá geografické značky
 umí najít své bydliště, obce
v nejbližším okolí


vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí

jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního 
a vlastnického

umí najít na mapě hlavní
město, další větší města, řeky a
jezera, pohoří a nížiny
poznává biosféru ČR
orientuje se v mapě Evropy a
světa

 určuje zeměpisnou polohu
(světové strany, nadmořská
výška)

1.Obrana ČR

 pojmenovává sousední státy
ČR
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vyjádří na základě vlastních
 zná státní symboly, politický
zkušeností základní vztahy mezi
systém ČR, státní správu ČR a
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
obranu státu, armáda ČR
pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)  umí ukázat územní celky ČR
rozlišuje základní rozdíly mezi
lidmi, obhájí a odůvodní své
názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu
řešení

 rozeznává jednotlivé regiony
ČR (kraje, krajská města)

 poznává mezilidské vztahy,
postavení jedince ve
orientuje se v základních formách
společnosti, v rodině
vlastnictví, používá peníze
v běžných situacích, na
 zná role členů v rodině
příkladech ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů
 uvědomuje si svoji existenci
pracuje s časovými údaji a využívá
ve škole
zjištěných údajů k pochopení
 poznává pravidla ve škole a
vztahů mezi ději a mezi jevy
vztahy dívka - chlapec, žák učitel
rozeznává současné a minulé a
 vytváří svůj názor na problém,
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
buduje smysl pro spolupráci
s využitím regionálních specifik
s ostatními
srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků na našem území

2. Rodina
2. Soužití lidí
2. Chování jednotlivce

2. Finance

3. Regionální báje a pověsti
3. Práce s časovou přímkou
3. Mýty a současnost
3. Kapitoly z našich nejstarších
dějin

 umí se vyjádřit sebekriticky
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v minulosti a v současnosti
s využitím regionálních specifik

 umí spočítat nákup
 ví kde a kdy si půjčit finance

 rozlišuje minulost a současnost
 seznamuje se s obory
zabývajícími se historií
 umí pracovat s časovými údaji
 poznává nejstarší dějiny
lidstva, které souvisí s naším
územím
 poznává nejstarší osídlení naší
vlasti až po vládu Marie
Terezie a Josefa II.
(Velkomoravská říše, České
království, Karel IV., Jan Hus,
nástup Habsburků, Třicetiletá
válka)
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Poznámky: 1 – Místo, kde žijeme
2 – Lidé kolem nás
3 – Lidé a čas
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Očekávané výstupy

Školní výstupy

zprostředkuje ostatním zkušenosti,  pracuje s mapou ČR, Evropy a
zážitky a zajímavosti z vlastních
světa
cest a porovná způsob života a
přírodu v naší vlasti i v jiných
 používá globus
zemích
 využívá vlastních materiálů

Ročník: 5.
Učivo
1. Sousední státy
1. Evropa
1. Mapa světa
1. Cestování

z cest
 orientuje se na mapě
 sbírá poznatky o sousedních
státech (Slovensko, Polsko,
Německo, Rakousko)
 poznává ostatní státy EU
rozlišuje hlavní orgány státní moci
a některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam

rozpoznává ve svém okolí chování

 zkoumá Evropu podrobněji
(poloha, povrch, podnebí,
vodstvo, rostliny a
živočichové)

1. Státní symboly
1. Ústava
1. Obrana ČR

 ukazuje na mapě jednotlivé
kontinenty
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

a jednání, která se
nemohou tolerovat a která porušují  rozpoznává národy, základy
základní lidská práva nebo
státního zřízení (politický
demokratické principy
systém ČR), státní symboly

2. ČR – demokratický stát
2. Sociálně patologické jevy
2. Režim dne

 získává základní vědomosti o
armádě a obraně ČR
2. Globální problémy
poukáže v nejbližším
společenském a přírodním
prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce
(města)

 poznává mezilidské vztahy,
postavení jedince
ve společnosti a principy
demokracie
 rozlišuje vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování

orientuje se v základních formách

vlastnictví,
používá peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje
cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčit a
jak vracet dluhy

seznamuje se se sociálněpatologickými jevy

Praktické činnosti s penězi

2.

2. Poznatky o měnách

ve společnosti (drogy, kouření, 2. Rozpočet domácnosti,finance
alkohol, gamblerství a
rasismus)
umí ocenit zdravý životní styl
(sport, zdravá výživa)

 poznává společenské a přírodní
podmínky ve své obci
využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
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zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých památek

srovnává a hodnotí
na vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na našem
území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik
objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků a
významných dnů

 umí rozlišovat státní,
soukromé a osobní vlastnictví

3. Kapitoly z našich dějin
3. Kalendář významných dnů

 ví, co je právní ochrana
majetku a nehmotný majetek
(duševní hodnoty), rozpočet,
příjmy a výdaje domácnosti,
hotovostní a bezhotovostní forma
peněz, způsoby placení
- umí hospodařit s osobními
financemi, rozlišuje způsob
placení
- umí vysvětlit proč spořit, kdy a
kde si půjčit peníze,jak vracet
dluhy, využívat banku jako
správce peněz
 plní úkoly vyžadující orientaci
v informačních zdrojích
 zná charakteristiku: národní
obrození, revoluční rok 1848,
Rakousko – Uhersko, I. a II.
světová válka, období vlády
jedné strany, obnovení
demokracie v Československu
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 chápe význam státních svátků
 poznává nutnost znalosti
historie

Poznámky: 1 – Místo, kde žijeme
2 – Lidé kolem nás
3 – Lidé a čas
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DĚJEPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku - 2 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách,
někdy v počítačové učebně a ve třídě s interaktivní tabulí. Při práci se uplatňuje diferencovaný přístup k žákům se specifickými poruchami učení.
Pro nadané žáky se zařazuje rozšiřující učivo.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis je zaměřeno na:
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vnímání obrazu hlavních období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa
- seznamování s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i
pro orientaci v současném životě
- hlubší poznání dějin vlastního národa a regionu
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů, vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa
- chápání kulturní rozmanitosti světa
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s ostatními předměty, zejména s výchovou k občanství, českým jazykem a literaturou, výtvarnou a
hudební výchovou, zeměpisem.
Předmětem prolínají průřezová témata:
Výchova demokratického občana – občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Multikulturní vzdělávání – kulturní diference, etnický původ
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- vede k zamyšlení nad historickým vývojem a k vytváření komplexnějšího pohledu na společenské a kulturní jevy

Kompetence k řešení problémů
Učitel
- zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV technika)
- používá metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
- vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Kompetence komunikativní
Učitel
- vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování
- zařazuje do výuky diskuzi a vede žáky k věcné argumentaci
- předkládá žákům k práci různé typy textů
- směřuje žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků
- vede žáky k využívání neverbální komunikace v rámci dramatizace, živých obrazů historických událostí
- pomocí zavádění skupinové práce učí žáky komunikaci ve skupině
Kompetence sociální a personální
Učitel
- vytváří příznivé klima třídy
- dodává žákům sebedůvěru
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
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Kompetence občanské
Učitel
- reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví
- vede žáky k uplatnění získaných vědomostí a dovedností v soutěžích
Kompetence pracovní
Učitel
- vede žáky k organizování a plánování učení
- vede žáky k dodržování hygieny práce
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 uvede konkrétní příklady

důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků

 uvede příklady zdrojů informací
o minulosti; pojmenuje instituce,

kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
 orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy
v chronologickém sledu

osvojí si práci s časovou
přímkou
osvojí si základní periodizaci
dějin
dokáže pracovat s pojmy
prostor, čas

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

pravěk
úvod do učiva
význam zkoumání dějin
získávání informací o dějinách
historické prameny

 uvede konkrétní příklady
zdrojů informací o minulosti

 pojmenuje instituce, kde jsou
shromažďovány

 charakterizuje život pravěkých
sběračů a lovců, jejich materiální a  rozpozná vývojová stadia
člověka
duchovní kulturu

 seznámí se způsoby obživy a
soužití lidí
 objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů
pro lidskou společnost

Ročník: 6.

 pochopí podmínky a důsledky
přechodu k zemědělství

starší doba kamenná
způsob života jednotlivých
vývojových typů člověka
mladší doba kamenná
způsob života a obživy
počátky řemesel
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Z – světové strany, světadíly

OSV – komunikace, soc.
dovednosti, mezilidské vztahy,
kooperace, řešení problémů
EV – člověk a příroda
Z – zemědělské oblasti

 pochopí podmínky vzniku
řemesel
 pochopí důsledky oddělení
řemesel od zemědělství jako
podmínky pro rozvoj obchodu

doba kovů

OSV – kreativita – výroba
keramiky

rozvoj řemesel a obchodu

Z – orientace v mapě

zánik rodové společnosti
MKV – etnický původ
rasy a jazyky

 uvede příklady archeologických  seznámí se s příklady
kultur na našem území
archeologických nalezišť na
našem území

pochopí souvislost mezi
 rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a
přírodními podmínkami a vznikem
vznikem starověkých států
prvních velkých zemědělských
civilizací
 seznámí se s podstatou
společenského uspořádání
 uvede nejvýznamnější typy
 seznámí se s projevy
památek, které se staly součástí
náboženských představ
světového kulturního dědictví
 pochopí podstatu antické
 demonstruje na konkrétních
demokracie
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité
pro evropskou civilizaci, zrod
 chápe přínos řecké civilizace
křesťanství a souvislost
pro rozvoj evropské kultury
s judaismem
 porovná formy vlády a
postavení společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

 uvědomuje si vlastní a
občanskou identitu a nutnost
respektovat identitu druhých

EV – příroda a první civilizace
naše země v období pravěku
starověk
oblasti starověkého východu
charakteristické rysy oblasti

VV – řecké umění (malířství, báje)
ČJ (lit.) - eposy, řecké báje a
pověsti
VDO – demokracie, despocie,
tyranie
MKV – sbližování a prolínání kult.
vlivů v období helénismu

vývoj společnosti
náboženské představy
počátek písma a kultury
přínos starověkých civilizací
Řecko
kořeny řecké civilizace
archaické a klasické období
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ČJ (lit.) - římské báje
ČJ (sloh) – mluvní cvičení,
řečnictví
VDO – občanská práva
EGS – integrace Evropy, vliv
Říma na raně střed. státy

Makedonie
 uvědomí si prolínání kulturních
helénismus
vlivů
 učí se chápat formy státní moci

Řím

 uvědomí si význam křesťanství
pro vznik raně feudálních států království
 získá představu o životě a
jednání osobností a
společenských skupin

republika

 popíše s pomocí mapy územní
rozsah římské říše

počátky křesťanství

 dokáže porovnat barbarské
civilizace se světem antiky
 uvědomí si rozdílný vývoj
v různých částech Evropy

císařství

římská kultura
rozpad Římské říše
naše země v době římské

Poznámky: Seznámí se s archivy, muzei a knihovnami v regionu.
Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, pracovní sešity, videokazety, soubory modelů
archeologických nálezů, obrázkový materiál, …
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 popíše podstatnou změnu
 osvojí si periodizaci
evropské situace, která nastala
středověku
v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
 seznámí se s uspořádáním
společnosti raně feudálního
státu, s formováním národních
států
 porovná základní rysy
západoevropské, byzantsko chápe úlohu křesťanství a víry
slovanské a islámské kulturní
oblasti
 uvědomuje si obohacení
Evropy kulturními podněty
z Orientu
 objasní situaci Velkomoravské  seznámí se se státotvornou
říše a vnitřní vývoj českého státu a
úlohou panovnických dynastií
postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
 uvědomuje si duchovní odkaz
patronů českých zemí
 vymezí úlohu křesťanství a víry
v životě středověkého člověka,
 chápe styl života v tehdejší
konflikty mezi světskou a církevní
době, charakterizuje
mocí, vztah křesťanství ke
románskou kulturu
kacířství a jiným věroukám

Ročník: 7.
Učivo
byzantská, arabská, franská říše

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Vv –románský sloh (architektura,
sochařství, malířství)

první státní útvary na našem území
český stát v době knížecí

Čj – první písemné památky, české
pověsti, kroniky

formování prvních státních celků
v Evropě

Ov – národ, vlast, čeští církevní
patroni

boj mezi mocí světskou a církevní

křížové výpravy
románská kultura a životní styl
raného středověku
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 ilustruje postavení jednotlivých  seznámí se s rozmachem
vrstev středověké společnosti,
českého státu a jeho významem
uvede příklady románské a gotické
ve střední Evropě
kultury
 seznámí se s problémy, které
 vysvětlí znovuobjevení
vedly ke kritice církve a
antického ideálu člověka, nové
vyústily v českou reformaci
myšlenky, žádající reformu církve
včetně reakce církve na tyto
 chápe historický rozměr pojmů
požadavky
tolerance a intolerance
 vymezí význam husitské tradice  charakterizuje gotickou a
pro český politický a kulturní život
pozdně gotickou kulturu

rozvoj řemesel a obchodu, vznik
měst a jejich význam
český stát za vlády posledních
Přemyslovců
nástup Lucemburků a vláda Karla
IV.

konflikt mezi Anglií a Francií

doba poděbradská
doba jagellonská
 umí popsat hlavní objevné
cesty a vysvětlí jejich význam

Hv – gotická hudba, husitské písně
Ov – náš region (historie)

gotická kultura a životní styl
jednotlivých vrstev

kritika poměrů v církvi a husitství
v Čechách

 popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich příčiny
a důsledky

Čj – kroniky, doba Karla IV.,
rozvoj češtiny, Hus, rozvoj
vzdělání
Vv – gotické umění (architektura,
sochařství, malířství)

objevné cesty

renesance a humanismus
 uvědomuje si okolnosti vzniku
 objasní postavení českého státu
středoevropského soustátí
vznik habsburské monarchie a
v podmínkách Evropy rozdělené
postavení českých zemí v ní
do řady mocenských a
 charakterizuje postavení
náboženských center a jeho
českých zemí v habsburské
postavení uvnitř habsburské
monarchii, renesanční kulturu a
monarchie
životní styl jednotlivých
společenských vrstev
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 objasní příčiny a důsledky
vzniku třicetileté války a posoudí
její důsledky

třicetiletá válka a její důsledky pro
naše země a střední Evropu

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Očekávané výstupy

Ročník: 8.

Školní výstupy

Učivo

 na příkladech evropských dějin  dokáže objasnit hospodářské a
konkretizuje absolutismus,
kulturní změny v Evropě
konstituční monarchie,
parlamentarismus
 umí charakterizovat postavení
českých zemí v habsburské
monarchii a barokní kulturu a
 rozpozná základní znaky
životní styl
jednotlivých kulturních stylů a
uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních
 orientuje se ve vývoji
památek
v jednotlivých částech Evropy

dějiny od druhé poloviny 17. do
konce 18. století – habsburská
monarchie po třicetileté válce,
barokní kultura, osvícenství, vláda
a reformy Marie Terezie a Josefa
II., vývoj v Anglii, Francii, Rusku
a Prusku, vznik USA

 vysvětlí podstatné ekonomické,  dokáže objasnit vliv
sociální, politické a kulturní změny
osvícenství na rozvoji našich
ve vybraných zemích a u nás, které
zemí a ostatních států Evropy
charakterizují modernizaci
společnosti
 umí charakterizovat národní
obrození a úlohu jednotlivých
 objasní souvislost mezi
osobností
událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné
 chápe vliv francouzské
straně a rozbitím starých
revoluce na evropský vývoj
společenských struktur v Evropě
na straně druhé
 dokáže vysvětlit příčiny vzniku
ohnisek napětí v Evropě a
koloniálních zemí

dějiny od konce 18. do 70. let 19.
století – francouzská revoluce,
napoleonské války, vznik
rakouského císařství, Metternichův
absolutismus, vznik občanské
společnosti, národní obrození,
liberalismus, nacionalismus,
počátky socialistických teorií,
revoluce 1848, Bachův
absolutismus, vznik RakouskaUherska, občanská válka v USA
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VDB – občan, občanská
společnost a stát

 porovná jednotlivé fáze
utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských
národů
 charakterizuje emancipační
úsilí významných sociálních
skupin; uvede požadavky
formulované ve vybraných
evropských revolucích
 na vybraných příkladech
demonstruje základní politické
proudy
 vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla;
charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam
kolonií
 na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových
válkách a jeho
důsledky

dějiny od konce 19. století do 1.
světové války – česká politika
konce 19. a počátku 20. století,
charakteristika vývoje hlavních
světových mocností, vývoj
v koloniích

- dokáže popsat příčiny, průběh a
výsledky obou světových válek a
postavení a úlohu českého národa
v nich

273

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů

 charakterizuje vývoj
v Československu, v Evropě a
ve světě ve 20. a 30. letech

Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VDO – principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
vznik Československa a jeho vývoj rozhodování
ve 20. a 30. letech
Učivo

 charakterizuje jednotlivé
 popíše výsledky boje
demokratických sil proti
totalitní systémy, příčiny jejich
totalitním režimům u nás a ve
nastolení v širších ekonomických a
světě
politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět;
rozpozná destruktivní sílu
 objasní vývoj
totalitarismu a vypjatého
v Československu v kontextu
nacionalismu
s evropským a světovým
vývojem v letech 1945 – 1948,
v období totalitní vlády a po
 na příkladech vyloží
pádu komunistického režimu
antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských
 na základě využití poznatků
práv
z jiných předmětů dokáže uvést
konkrétní příklady rozvoje
 zhodnotí postavení
vědy, techniky, vzdělanosti a
Československa v evropských
umění
souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a
 orientuje se v základních
kulturní prostředí

vývoj ve vybraných státech
v meziválečném období
světová hospodářská krize
Mnichovská konference
druhá světová válka, Protektorát
Čechy a Morava
Československo ve druhé
polovině 20. století
vývoj ve vybraných státech
v poválečném období
rozdělení světa do bloků – NATO,
Varšavská smlouva, studená válka
vývoj v SSSR a v zemích „tábora
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 vysvětlí příčiny a důsledky
vzniku bipolárního světa; uvede
příklady střetávání obou bloků

globálních problémech lidstva
a ve způsobech jejich řešení

socialismu“
rozpad SSSR a pád
komunistických režimů

 vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
 posoudí postavení rozvojových
zemí
 prokáže základní orientaci
v problémech současného světa

Poznámky:
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výchova k občanství se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku - 1 hodina týdně. Výuka probíhá
většinou ve třídách. Při výuce je využívána práce s informacemi z tisku, médií, samostatné vyhledávání informací, projektové vyučování, práce
ve skupinách apod.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výchova k občanství je zaměřeno na:
- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientaci ve významných okolnostech společenského života
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí odpovědnosti za život vlastní i druhých lidí
- vedení k sebepoznávání a poznávání osobností druhých lidí
- seznámení žáků se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí
- přiblížení žákům úkolů důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády
- ukázání možných způsobů zapojení jednotlivců do občanského života
- orientaci v problematice peněz a cen a odpovědné spravování osobního rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci
Vyučovací předmět výchova k občanství je úzce spjat s ostatními předměty, zejména s dějepisem, informačními a komunikačními
technologiemi, českým jazykem a literaturou, výchovou ke zdraví, zeměpisem.
Předmětem prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj
Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - jsme Evropané
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Multikulturní výchova - kulturní diference, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova - lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení:
Učitel
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací
- vede žáky k užívání správné terminologie
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
- sleduje při hodině pokrok všech žáků a směřuje je ke kritickému hodnocení výsledků jejich učení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vede žáky k samostatnému řešení problémů a využívání získaných vědomostí a dovedností
- rozvíjí u žáků schopnost vzájemné spolupráce
- směřuje žáky k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí
- klade důraz na vnímání různých problémových situací ve škole i mimo ni a na způsob jejich řešení
Kompetence komunikativní:
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vede žáky k výstižné argumentaci, k formulování a vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižnému a kultivovanému
vyjadřování
- učí žáky vhodně obhajovat své názory
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Kompetence občanské:
Učitel
- směřuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních, vede je k respektování přesvědčení druhých lidí
- klade důraz na odmítání útlaku a násilí
- vede žáky k osvojení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- rozvíjí u žáků úctu k našim tradicím a kulturnímu dědictví
- klade důraz na ekologickou výchovu
- reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
Kompetence pracovní:
Učitel
- vede žáky k organizování a plánování učení
- klade důraz na dodržování hygieny práce
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- podporuje týmovou práci žáků
- směřuje žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů
- podporuje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství

Očekávané výstupy
posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole,
v obci

Školní výstupy
umí vysvětlit, proč je třeba
podřizovat své chování
školnímu řádu
umí vysvětlit význam
základního vzdělání pro
budoucí život
umí popsat zásady racionální
přípravy na vyučování
umí vysvětlit, jaké důležité
funkce plní správní a
samosprávní orgány obce

objasní účel důležitých symbolů
našeho státu a způsoby jejich
používání

umí vyjádřit, co nás navzájem
spojuje v národ, co rozumíme
pod pojmy vlast a vlastenectví

objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí,

umí objasnit, proč je třeba
respektovat jiné národy a
národnosti

Ročník: 6.
Mezipředmětové vztahy,
Učivo
průřezová témata, projekty,
kurzy
naše škola – život v naší škole,
VDO – občanská společnost a
práva a povinnosti žáků, význam a škola
činnost žákovské samosprávy,
společná pravidla a normy, vklad
vzdělání pro život
naše obec, region a kraj – důležité
instituce, zajímavá a památná
místa, významní rodáci, místní
tradice; ochrana kulturních
památek, přírodních objektů a
majetku

naše vlast – pojem vlasti a
vlastenectví; zajímavá a památná
místa, co nás proslavilo, významné
osobnosti; státní symboly, státní
svátky, významné dny
kulturní život – rozmanitost
kulturních projevů, kulturní
hodnoty, kulturní tradice;+
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zaujímá tolerantní postoje
k menšinám
rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu

umí na příkladech popsat
kulturní život svého bydliště a
uvést své vlastí kulturní
aktivity

zhodnotí nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají

rozlišuje, které chování lze
považovat za společensky
nevhodné

zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje

objasní možná nebezpečí
působení masmédií a masové
kultury na člověka

kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj
k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí

objasní místo majetku mezi
dalšími životními hodnotami

rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich
ochrany, uvede příklady

kulturní instituce, masová kultura,
prostředky masové komunikace,
masmédia

lidská setkání – přirozené sociální
rozdíly mezi lidmi, rovnost a
nerovnost, rovné postavení mužů a
žen; lidská solidarita, pomoc lidem
v nouzi, potřební lidé ve
společnosti
zásady slušného chování

na příkladech vystihne, z čeho
vzniká rodinný rozpočet, jak se
příjmy rodiny dále přerozdělují
rozpozná vhodné a nevhodné
způsoby využívání rodinného
rozpočtu

majetek, vlastnictví – formy
vlastnictví; hmotné a
duševní vlastnictví,
jejich ochrana,
hospodaření s penězi,
majetkem a různými
formami vlastnictví
peníze – funkce a podoby peněz,
formy placení

Poznámky:
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MKV – kulturní diference

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství

Ročník: 7.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

zhodnotí a na příkladech doloží
význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak
může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohrožení a obrany
státu
uplatňuje vhodné způsoby
chování a komunikace v různých
životních situacích, případné
neshody a konflikty s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem

umí vysvětlit význam dodržování
společenských norem, dokáže
rozlišovat projevy nepřiměřeného
chování a porušování
společenských norem

život ve společnosti
typy sociálních skupin
vztahy mezi lidmi – osobní a
neosobní vztahy, konflikty
v mezilidských vztazích, problémy
lidské nesnášenlivosti,

rozpoznává netolerantní,
rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti
všem projevům lidské
nesnášenlivosti

přiměřeně uplatňuje svá práva

popíše situace, kdy je třeba bránit
stát
navrhne, jak může pomoci
v konkrétním případě ohrožení

zásady lidského soužití – morálka
a mravnost, svoboda a vzájemná
závislost, pravidla chování, dělba
práce a činností, výhody
dovede rozlišovat případy asertivní spolupráce lidí
a agresivní mezilidské komunikace mezilidská komunikace
druhy komunikace

umí vysvětlit, na čem je založena
svoboda člověka
na příkladech vysvětlí v čem
spočívá rozdíl mezi mravností,
morálkou a právem
rozliší případy morálního a
nemorálního chování a zaujme
k nim postoj

lidská práva – základní lidská
práva, práva dítěte ,jejich ochrana;
úprava lidských práv a práv dětí
v dokumentech; poškozování
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – poznávání lidí
OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika

včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany
státu

lidských práv, šikana diskriminace
dokáže objasnit význam lidských
práv, uvede nejdůležitější
dokumenty upravující lidská práva
uvádí příklady některých lidských
práv
popíše základní práva dítěte,
na příkladech popíše a objasní
možné důsledky porušování
základních lidských práv

uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní
příčiny i možné důsledky pro život
lidstva

na příkladech dovede
charakterizovat nejzávažnější
planetární problémy a způsoby
jejich řešení
uvede a popíše způsoby, jak se
může podílet na ochraně životního
prostředí své obce
Globalizace – projevy, klady a
zápory; významné globální
uvede příklady některých projevů rozlišuje, které projevy
problémy včetně válek, terorismu,
globalizace, porovná jejich klady a konzumního chování jednotlivce
možnosti jejich řešení
zápory
považujeme za nevhodné

rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i
druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a

umí na příkladech popsat a rozlišit
projevy kladných a záporných
charakterových vlastností
dovede uvést příklady situací ve
Vnitřní svět člověka – vnímání,
kterých se setkáváme s projevy
prožívání, poznávání a posuzování
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EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí

jednání

objasní, jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu života
popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru

charakterových nedostatků člověka skutečnosti, sebe i druhých lidí,
systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy
posuzování druhých lidí
na příkladech popíše některé
způsoby překonávání osobních
nedostatků a posilování kladných
stránek osobnosti
rozlišuje vhodné a nevhodné
způsoby trávení volného času

na příkladech vysvětlí, jaký
posoudí vliv osobních vlastností na význam má vůle při překonávání
dosahování individuálních i
překážek
společných cílů, objasní význam
zhodnotí význam vůle pro vlastní
vůle při dosahování cílů a
život v dospělosti
překonávání překážek

Osobní rozvoj – životní cíle a
plány, životní perspektiva,
adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace,
aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji

Podobnost a odlišnost lidí –
projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání;
osobní vlastnosti, dovednosti a
schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady, osobní potenciál

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Očekávané výstupy

Školní výstupy

uplatňuje vhodné způsoby chování
a komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem

dovede charakterizovat kladné a
pro zdravý vývoj osobnosti
důležité citové vlastnosti

Ročník: 8.
Učivo

zásady lidského soužití – morálka
a mravnost, svoboda a vzájemná
závislost, pravidla chování, dělba
dovede v jakých citových vztazích práce a činností, výhody
se člověk může v průběhu života
spolupráce lidí
ocitat ( sourozenec, kamarád,
mezilidská komunikace
rodič, partner)
druhy komunikace
popíše základní způsoby
předcházení stresových situací

sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy rozpozná vhodné a nevhodné
způsoby využívání osobního
a výdaje, rozliší pravidelné a
(rodinného) rozpočtu
jednorázové příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých
výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu
domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům
při hospodaření s penězi

hospodaření – rozpočet
domácnost, úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej, leasing;

Banky a jejich služby – aktivní a
pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VDO – Občan, občanská
společnost a stát

investování a pro získávání
prostředků

na příkladech ukáže vhodné
využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití
debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
vysvětlí, jakou funkci plní banky a
jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného
a přijatého, uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy
je využít
uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí
deficitu

Státní správa a samospráva –
orgány a instituce státní správy a
samosprávy, jejich úkoly

objasní význam voleb v
demokratické společnosti
vyloží smysl voleb do zastupitelstevuvede příklady důležitých
v demokratických státech a uvede politických stran v ČR
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
uvede základní povinnosti a práva
občana
objasní význam právní úpravy
důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství

Právo v každodenním životě –
význam právních vztahů; důležité
právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva
spotřebitele; styk s úřady

vysvětlí význam dodržování
pravidel občanského soužití
vysvětlí význam práva pro život ve
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provádí jednoduché právní úkony
a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava; koupě,
oprava či pronájem věci
dodržuje právní ustanovení, která
se na něj vztahují a uvědomuje si
rizika jejich porušování

uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a
při řešení krizí nevojenského
charakteru

společnosti
popíše možné důsledky
nedodržování právních norem

protiprávní jednání – druhy a
postihy protiprávního jednání
rozlišuje, ve kterých oblastech se
včetně korupce, trestní
uplatňuje právo občanské, rodinné, postižitelnost; porušování předpisů
pracovní, trestní atd.
v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví

na příkladech vysvětlí
nejzávažnější problémy
současného světa a možnost jejich
řešení

globalizace – projevy, klady a
zápory; významné globální
problémy včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství

Ročník: 9.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směřuje své
výdaje, uvede příklady dávek a
příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané

Objasní význam a podstatu
sociální politiky státu

Rozpočet státu, typy rozpočtu a
jejich odlišnosti; význam daní

rozlišuje a porovnává úlohu
výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti
na příkladu chování kupujících
a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na tvorbu
ceny její změny, na příkladu
ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů a zisků a DPH, popíše
vliv inflace na hodnotu peněz
rozlišuje nejčastější typy a formy
států a na příkladech porovná

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – sebepoznání a sebepojetí

OSV- mezilidské vztahy
Výroba, obchod, služby – jejich
funkce a návaznost

VMEG – jsme Evropané

vysvětlí, jak funguje trh zboží a trh
práce, pojmy nabídka a poptávka
Principy tržního hospodářství –
nabídka, poptávka, trh; tvorba
ceny, inflace; podstata fungování
trhu; nejčastější právní formy
podnikání

VDO – formy participace občanů
v politickém životě

VDO – principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
Právní základy státu – znaky státu,
popíše základní principy a způsoby typy a formy státu; státní občanství
demokratického řízení státu
ČR; Ústava ČR; složky státní
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jejich znaky
uvede příklady činnosti
zákonodárných, výkonných a
rozlišuje a porovnává úkoly
soudních orgánů
jednotlivých složek státní moci ČR vysvětlí význam státních symbolů
i jejich orgánů a institucí, uvede
a popíše symboly suverenity ČR
příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a
symbolů a popíše symboly
státu
suverenity ČR

objasní výhody demokratického
způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů

diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání

Principy demokracie – znaky
demokratického způsobu
rozhodování a řízení státu;
politický pluralismus, sociální
dialog a jejich význam, význam a
formy voleb do zastupitelstev

používá a rozlišuje pojmy právní
norma, právní předpis a zákon
Právní řád ČR – význam a funkce
právního řádu, orgány právní
ochrany občanů, soustava soudů;
právní norma, předpis, publikování
právních předpisů

rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování
trestných činů
rozpozná protiprávní jednání,
rozliší přestupek a trestný čin,
uvede jejich příklady

moci, jejich orgány a instituce,
obrana státu

na příkladech popíše možné
důsledky nedodržování nebo
porušování právních norem

Protiprávní jednání – druhy a
postihy protiprávního jednání
včetně korupce, trestní
postižitelnost; porušování předpisů
v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
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popíše vliv začlenění ČR do EU
na příkladu ČR vyloží výhody a
na každodenní život občanů, uvede nevýhody členství v EU
příklady práv občanů ČR v rámci
EU i možných způsobů jejich
uplatňování
popíše funkce a objasní význam
uvede některé významné
dalších mezinárodních
mezinárodní organizace a
společenství (NATO, OSN,
společenství, k nimž má vztah ČR, UNESCO...)
posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti
v zahraničních misích

Evropská integrace – podstata,
význam, výhody; Evropská unie a
ČR
Mezinárodní spolupráce –
ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi
státy, její výhody; významné
mezinárodní organizace (Rada
Evropy, NATO, OSN aj.)

objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální
úrovni – v obci, regionu
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FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Fyzika je vyučována jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku jednu hodinu týdně, v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávání žáků v předmětu fyzika:






slouží k poznání světa, směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních jevů, faktů, jejich vzájemných souvislostí a využití těchto
poznatků v praktickém životě
učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů a porozumět jejich zákonitostem
podporuje vytváření logického myšlení
vede k rozvíjení a upevňování dovednosti experimentovat, objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, vytvářet a
ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů
vede k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a vzdělávacího cíle, nejčastěji frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová
práce ( pří měřeních a pozorováních a při práci s výpočetní technikou ).
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: Jsou zde zařazeny další vzdělávací obory:


Chemie



Přírodopis



Zeměpis
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Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel vede žáky k:
Kompetence k učení
-

k osvojení si obecně užívaných termínů, symbolů a znaků

-

k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací

-

k vyhledávání a třídění informací, k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky

-

k poznáni významu získaných poznatků pro praktický život

Kompetence k řešení problémů
-

k chápání významu kontroly dosažených výsledků

-

k uvědomění si, že úloha může mít více, nebo žádné řešení

-

k hledání vlastního postupu při řešení problémů

-

k získávání informací, které jsou potřebné k dosažení cíle

-

vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat.

Kompetence komunikativní
-

k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě srozumitelně a v logickém sledu

-

ke společné práci komunikativním způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíl
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Kompetence sociální a personální
-

k samostatnému řešení přiměřeně náročných úkolů

-

učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti

-

ke skupinovému řešení náročnějších úkolů

Kompetence občanské
-

k uvědomování si svých školních povinností a zodpovědností za svou domácí přípravu

-

k chápání základních ekologických souvislostí, k šetrnému využívání energií a upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím
životě

Kompetence pracovní
-

ke stanovení kritérií pro hodnocení vlastní práce

-

k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika

Ročník: 6.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 změří vhodně zvolenými
měřidly některé důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a
tělesa

 předpoví, zda se délka či

látka a těleso

 uvede konkrétní příklady jevů
dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí








 předpoví, jak se změní délka či
objem tělesa při dané změně jeho
teploty





objem tělesa při změně teploty
zvětší nebo zmenší
správně používá pojem atom,
molekula, iont
má představu o tom, z čeho se
skládá atom
popíše rozdíl mezi látkou
pevnou, kapalnou a plynnou a
vlastnosti, kterými se od sebe
liší
ovládá značky a jednotky
základních veličin
vyjádří hodnotu veličiny a
přiřadí jednotku
změří délku tělesa, výsledek
zapsat a vyjádřit v různých
jednotkách
změří hmotnost pevných a
kapalných těles na sklonných a
rovnoramenných vahách a
výsledek zapíše ve vhodné
jednotce

částicové složení látek, složení
atomu
(jádro, obal, proton, neutron a
elektron)

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Ch-návaznost v -atomy, ionty,
prvky, chem.vazba

EV- základní podmínky života
EGS – rozvoj schopností
rozdělení látek na pevné, kapalné a poznávání, komunikace
plynné
fyzikální veličiny

délka

hmotnost
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M-převody jednotek, převodní
vztahy

 využívá s porozuměním vztah
mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických
problémů

 změří objem kapalného a



 změří velikost působící síly






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





 využívá Newtonovy zákony při 
objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé

objem

pevného tělesa pomocí
odměrného válce a zapsat
výsledek
z hmotnosti a objemu vypočítá
hustotu, s porozuměním
využívá vztah =m/V, měří
hustoměrem, pracuje
s tabulkami
rozeznává jednotlivé druhy sil
změří třecí sílu
užívá s porozuměním
poznatek, že třecí síla závisí na
druhu materiálu a drsnosti
třecích ploch, ale nikoli na
jejich obsahu
navrhne způsob zvětšení nebo
zmenšení třecí síly
určí výpočtem i graficky
velikost a směr výslednice
dvou sil stejných či opačných
směrů
určí pokusně těžiště tělesa a
pro praktické situace využívá
fakt, že poloha těžiště závisí na
rozložení látky v tělese
využívá Newtonovy zákony
k vysvětlení nebo předvídání
změn pohybu tělesa při

CH – vlastnosti látek

hustota

síla
třecí síla

skládání sil
výslednice sil
těžiště tělesa

Newtonovy pohybové zákony
(první, druhý a třetí)
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Z - sluneční soustava, vliv Měsíce
, slapové jevy

výsledné síly v jednotlivých
situacích








působení sil
změří teplotu pomocí
teploměrů, určí rozdíl teplot
z naměřených hodnot
předpoví, zda se délka či
objem tělesa při změně teploty
zvětší nebo zmenší
změří časový úsek pomocí
stopek a orientuje se na
ciferníku hodin
rozpozná, zda na dané těleso
působí síla a pomocí
prodloužené pružiny porovná
podle velikosti dvě působící
síly
změří sílu siloměrem
užívá s porozuměním vztah
mezi gravitační silou působící
na těleso a hmotností tělesa
F=m.g při řešení jednoduchých
úloh

M-jednoduché výpočty
teplota

teplotní roztažnost těles
čas
síla působící na těleso

gravitační síla, gravitační pole

Poznámky:
Metody, formy, nástroje, pomůcky: jednotlivé fyzikální veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce (členové skupiny
provedou jednotlivá měření, skupina jako tým zpracuje výsledky a stanoví závěr- např. ar.průměr naměřených hodnot)
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pomůcky : papírový model atomu; délková měřidla, posuvné měřítko; sklonné váhy, rovnoramenné váhy, pružiny, sada závaží; kádinka,
odměrné válce; teploměr, digitální teploměr, bimetalový teploměr; papírové hodiny, stopky; siloměry; sada folií pro zpětný projektor
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika

Ročník: 7.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 rozhodne, jaký druh pohybu
těleso koná vzhledem k jinému
tělesu

 rozhoduje, zda je dané těleso

látka a těleso

v klidu

 změří dráhu uraženou tělesem
 využívá s porozuměním při
a odpovídající čas
řešení problémů a úloh vztah mezi
 určí průměrnou rychlost
rychlostí, dráhou a časem u
z dráhy uražené tělesem za
rovnoměrného pohybu těles
určitý čas
 používá s porozuměním vztah
v=s/t pro rychlost
rovnoměrného pohybu tělesa
při řešení úloh
 aplikuje poznatky o otáčivých  znázorní grafem závislost
účincích síly při řešení praktických
dráhy rovnoměrného pohybu
problémů
na čase a určí z něj k danému
času dráhu a naopak
 využívá poznatky o
podmínkách rovnovážné
polohy na páce a pevné kladce
pro vysvětlení praktických
situací

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – rozvoj schopností
poznávání, seberegulace a
sebeorganizace, komunikace

pohyb a klid tělesa, jejich
relativnost
dráha a čas
okamžitá a průměrná rychlost
rovnoměrného pohybu
M 7.r.- přímá a nepřímá úměrnost

EV – základní podmínky života,
vztah člověka k prostředí
otáčivé účinky síly
páka
pevná kladka
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 využívá poznatky o
zákonitostech tlaku v klidných
tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

 v jednoduchých případech určí tlaková síla





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






velikost a směr působící
tlakové síly
užívá s porozuměním vztah
mezi tlakem, takovou silou a
obsahem plochy na níž síla
působí
užívá Pascalův zákon
k vysvětlení funkce
hydraulických zařízení
vysvětlí vznik hydrostatického
tlaku a s porozuměním používá
vztah p=h ρ g k řešení
problémů a úloh
objasní vznik vztlakové síly a
určí její velikost a směr
v konkrétní situaci
porovnáním vztlakové a
gravitační síly dokáže
předpovědět, zda se těleso
potopí v kapalině, zda se v ní
bude vznášet nebo zda bude
plovat na hladině
vysvětlí vznik atmosférického
tlaku, změří ho a určí tlak
plynu v uzavřené nádobě

tlak

Pč – železniční – silniční doprava,
přetěžování kamiónů – škody na
komunikacích

Pascalův zákon
hydrostatický tlak

vztlaková síla působící na tělesa
v kapalině
OSV – záchrana tonoucího
plování, vznášení se a potápění
těles v kapalině
Archimédův zákon
atmosférický tlak
tlak plynu v uzavřené nádobě
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Z – atmosféra Země
EV- předpověď počasí
EV- znečištění
MV – lidské vztahy

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
jednotlivé fyzikální veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce (členové skupiny provedou jednotlivá měření, skupina jako
tým zpracuje výsledky a stanoví závěr- např. ar. průměr naměřených hodnot)
pomůcky: sada hustoměrů, souprava pro mechaniku ( kladka, páka), sada folií pro zpětný projektor, sada pro hydromechaniku, kádinky, odměrné
válce, hustilka, aneroid, spojité nádoby, siloměr, deformační manometr, kalorimetr, teploměr, digitální teploměr, kahan, glóbus
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika

Ročník: 8.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

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

 rozumí pojmu mechanická

mechanická práce

 využívá s porozuměním vztah
mezi výkonem, vykonanou prací a
časem

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

práce a výkon, dokáže určit,
kdy těleso ve fyzice práci koná výkon
EV – základní podmínky života

 s porozuměním používá vztah
W=Fs a P=W/t při řešení
problémů a úloh, z vykonané
práce určí v jednoduchých
případech změnu polohové a
pohybové energie, je schopen
porovnat pohybové energie
těles na základě jejich rychlostí
a hmotností

polohová a pohybová energie

 využívá poznatky o vzájemných  vysvětlí změnu vnitřní energie vnitřní energie tělesa
tělesa při změně teploty
přeměnách různých forem energie
 rozpozná v přírodě a
a jejich přenosu při řešení
v praktickém životě některé
konkrétních problémů a úloh
tepelná výměna
formy tepelné výměny
výroba a přenos elektrické energie
(vedením, tepelným zářením)
 dokáže popsat způsob výroby a
přenosu elektrické energie
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 popíše některé nepříznivé vlivy
při výrobě elektrické energie
v elektrárnách na životní
prostředí
 vysvětlí, jak se štěpí atomové
jádro, pojem řetězová reakce a štěpení atomového jádra
řetězová reakce
popíše, na jakém principu
jaderný reaktor
funguje jaderný reaktor
 porozumí jak je zajištěn
bezpečný provoz v jaderné
elektrárně
 dokáže popsat nepříznivý vliv
radioaktivního a ultrafialového
záření na lidský organismus
rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický
proud a napětí
sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu

 ověří, jestli na těleso působí

elektrická síla, elektrické pole

elektrická síla a zda v jeho
okolí existuje elektrické pole

 pokusně ověří, za jakých
podmínek prochází obvodem
elektrický proud
 objasní účinky elektrického
proudu (tepelné, světelné,
pohybové)
 změří elektrický proud
ampérmetrem a elektrické
napětí voltmetrem

elektrický proud

elektrické napětí
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OSV – seberegulace a
sebeorganizace, komunikace

 dodržuje pravidla bezpečné


využívá Ohmův zákon pro část
obvodu při řešení praktických
problémů









práce při zacházení
s elektrickými zařízeními,
objasní nebezpečí vzniku
zkratu a popíše možnosti
ochrany před zkratem
používá s porozuměním
Ohmův zákon pro kovy
v úlohách ( A = U/I )
pochopí, že odpor vodiče se
zvětšuje s rostoucí délkou a
teplotou vodiče, zmenšuje se
se zvětšujícím se obsahem jeho
průřezu a souvisí s materiálem,
ze kterého je vodič vyroben
správně sestaví jednoduchý a
rozvětvený elektrický obvod
podle schématu
volí k jednotlivým spotřebičům
vhodný zdroj napětí
odliší zapojení spotřebičů
v obvodu za sebou a vedle sebe
a určí výsledné elektrické
napětí, výsledný elektrický
proud a výsledný odpor
spotřebičů
rozliší pokusně vodič od
izolantu

pravidla bezpečné práce
zkrat
pojistka

Ohmův zákon
odpor vodiče

jednoduchý a rozvětvený
elektrický obvod

vedení elektrického proudu
v kapalinách a v plynech

rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě analýzy jejich
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Technická praktika
9. ročník

vlastností

 uvede příklady vedení

 využívá prakticky poznatky o
působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole
v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní,
zapojí správně polovodičovou
diodu

elektrického proudu
v kapalinách a v plynech
z běžného života a z přírody
 rozliší stejnosměrný proud od
střídavého na základě jejich
časového průběhu
 ověří pokusem, na čem závisí elektromagnetická indukce
velikost indukovaného proudu střídavý proud
v cívce a objasní vznik
střídavého proudu
 popíše funkci transformátoru a transformátor
jeho využití při přenosu
elektrické energie

CH 9. r. galvanický článek

Poznámky:
pomůcky : sada folií pro zpětný projektor, sada pro hydromechaniku, kádinky, odměrné válce, hustilka, aneroid, spojité nádoby, siloměr,
deformační manometr, kalorimetr, teploměr, digitální teploměr, kahan, glóbus, ampérmetry, voltmetry, reostaty, multifunkční digitální měřidlo,
souprava pro elektroniko, souprava pro elektrotechniku, cívky, model stejnosměrného elektromotoru, dynamo, transformátor
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika

Ročník: 9.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 určí v jednoduchých případech
teplo přijaté či odevzdané tělesem

 dokáže určit množství tepla

tepelná výměna
teplo přijaté a odevzdané tělesem






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



přijatého a odevzdaného
tělesem, zná-li hmotnost,
měrnou tepelnou kapacitu a
změnu teploty tělesa (bez
změny skupenství)
rozpozná jednotlivé skupenské
přeměny a bude schopen uvést změny skupenství
praktický příklad (tání, tuhnutí,
vypařování, var, kondenzace,
sublimace a desublimace)
určí skupenské teplo tání u
některých látek
zjistí, kdy nastává kapalnění
vodní páry ve vzduchu, dokáže
vysvětlit základní
meteorologické děje
objasní jev anomálie vody a
jeho důsledky v přírodě
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – seberegulace a
sebeorganizace, komunikace

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

 určí, co je v jeho okolí zdrojem akustika

zvuku, pozná, že k šíření zvuku zvuk, zdroj zvuku
šíření zvuku
je nezbytnou podmínkou
odraz zvuku
látkové prostředí

 chápe odraz zvuku jako odraz




posoudí možnosti zmenšování
vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí




využívá zákona o přímočarém
šíření světla ve stejnorodém

optickém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení problémů a
úloh



zvukového vzruchu od
překážky a dovede objasnit
vznik ozvěny
využívá s porozuměním
poznatek, že rychlost zvuku
závisí na prostředí, kterým se
zvuk šíří
zjistí, že výška tónu je tím
větší, čím větší je jeho kmitočet
rozumí pojmu hlasitost zvuku a
má představu, jak hlasité jsou
různé zdroje zvuku v jeho okolí
určí možnosti, jak omezit
nepříznivý vliv nadměrně
hlasitého zvuku na člověka
rozpozná ve svém okolí různé
zdroje světla
rozliší mezi zdrojem světla a
tělesem, které světlo pouze
odráží
využívá poznatku, že se světlo
šíří přímočaře, objasní vznik
stínu

tón, výška tónu
kmitočet tónu
hlasitost zvuku

světlo, zdroj světla
přímočaré šíření světla
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EV – základní podmínky života

rozhodne ze znalosti rychlosti
světla ve dvou různých
prostředích, zda se světlo bude
lámat ke kolmici či od kolmice, a
využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

 vyhledá hodnotu rychlosti
světla v tabulkách pro vakuum
a pro další optická prostředí

rychlost světla

 využívá zákona odrazu světla

odraz světelného paprsku












na rozhraní dvou optických
prostředí k nalezení obrazu
v rovinném zrcadle
pokusně určí rozdíl mezi
zrcadla
dutým a vypuklým zrcadlem a
dokáže uvést příklad jejich
využití v praxi
najde pokusně ohnisko dutého
zrcadla
rozhodne na základě znalostí o lom světla na optickém rozhraní
rychlostech světla ve dvou
prostředích, zda se světlo při
přechodu z jednoho prostředí
do druhého bude lámat ke
kolmici nebo od kolmice
optické čočky
rozliší pokusně spojku a
rozptylku, najde pokusně
ohnisko tenké spojky a určí její
ohniskovou vzdálenost
dokáže popsat, z čeho jsou
složeny jednoduché optické
přístroje a jak se využívají
v běžném životě
porozumí pojmům
krátkozrakost a dalekozrakost a
způsobu nápravy těchto očních
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 objasní (kvalitativně) pomocí
poznatků o gravitačních silách
pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
odliší hvězdu od planety na
základě jejich vlastností

vad brýlemi
 pokusně objasní rozklad bílého rozklad světla
světla optickým hranolem,
vysvětlí vznik duhy v přírodě
 popíše Sluneční soustavu a má
Vesmír
představu o pohybu
Sluneční soustava
vesmírných těles (na základě
poznatků o gravitačních silách)

 odliší planetu a hvězdu
 popíše hlavní součásti Sluneční
soustavy (planety, měsíce,
planetky, komety)
 má představu, jaké děje se
odehrávají na Slunci
 objasní střídání dne a noci,
ročních období a vznik
jednotlivých měsíčních fází

Z 6. r. postavení Země ve vesmíru

Poznámky:
pomůcky : sada folií pro zpětný projektor, sada pro hydromechaniku, kádinky, odměrné válce, hustilka, aneroid, spojité nádoby, siloměr,
deformační manometr, kalorimetr, teploměr, digitální teploměr, kahan, glóbus
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CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět chemie seznamuje žáky s chemickým složením látek, jejich vlastnostmi, vzájemnými reakcemi a jejich působením na živé
organismy.
Učivo anorganické chemie zkoumá významné chemické prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny, uspořádání v periodické soustavě prvků a
základní chemické zákony. Zabývá se také stavbou anorganických sloučenin, jejich výskytem, charakteristickými vlastnostmi a možnostmi
hospodářského využití.
Učivo týkající se organické chemie přibližuje žákům strukturu organických molekul, jejich významné vlastnosti a upozorňuje na
možnosti jejich zneužití jako návykových či otravných látek. Seznamuje žáky také základními metabolickými ději probíhajícími v živých
organismech.
Ve výuce chemie je kladen důraz na pochopení souvislostí mezi jednotlivými tematickými celky, zdůrazněna je nutnost ochrany přírody,
nebezpečí zneužití chemických látek a osvojení si základních zásad první pomoci. Žáci také získají základní dovednosti v používání laboratorní
techniky při laboratorních pracích.
Do vzdělávacího obsahu Chemie jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova ( Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Kreativita ), Environmentální výchova ( Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí ).
Předmět chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku vždy dvě hodiny týdně.
Formy a metody práce ve výuce chemie :
Mezi metody práce patří skupinové vyučování, laboratorní práce, aktivní samostatné získávání poznatků, tvorba projektů a jejich
prezentace a exkurze. Žáci se zájmem o předmět se mohou zúčastňovat chemických soutěží a olympiád.
Zdrojem informací jsou učebnice, didaktické pomůcky a přístroje, odborná literatura, média ( televize, rozhlas, internet, …).
Výuka chemie probíhá v učebně chemie.
Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí :
Kompetence k učení :
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Učitel







motivuje žáky k aktivnímu získávání poznatků
seznamuje žáky se spolehlivými informačními zdroji
učí žáky získané poznatky kriticky porovnávat, hodnotit a vyvozovat závěry
vede žáky k soustavné a systematické přípravě na vyučování
umožňuje žákům realizaci vlastních nápadů při tvorbě projektů
učí žáky uplatňovat získané poznatky v praxi

Kompetence k řešení problémů:
Učitel
 učí žáky kritickému myšlení
 vede žáky k pochopení podstaty problému, vyhledání vhodných informací a diskuzi o možných řešeních
 dává prostor žákům k diskuzi, obhajobě svých názorů
Kompetence komunikativní:
Učitel
 učí žáky logické formulaci myšlenek a jejich vhodné prezentaci
 podporuje spolupráci žáků ve skupině
 vede žáky k respektování názorů druhých
 vyžaduje dodržování zásad slušného chování při diskuzi
Kompetence sociální a personální :
Učitel
 podporuje vytváření klidné a příjemné pracovní atmosféry
 motivuje žáky ke vzájemné spolupráci
 vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel
 učí žáky poskytnout pomoc druhým i o ni požádat
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Kompetence občanské :
Učitel
 vede žáky k občanské odpovědnosti za své jednání
 učí žáky respektovat a chránit přírodu
 uznávat odlišné názory
Kompetence pracovní:
Učitel
 seznamuje žáky s bezpečnostními předpisy, vyžaduje a kontroluje jejich dodržování
 učí pracovat s laboratorní technikou
 vede žáky k efektivní a kreativní práci
 motivuje žáky k dalšímu sebevzdělávání
 navrhuje žákům možnost budoucího zaměstnání v oborech s chemickým zaměřením
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Chemie
Očekávané výstupy
určí společné a rozdílné
vlastnosti látek

pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost;
posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí

objasní nejefektivnější jednání
v modelových příkladech havárie
s únikem nebezpečných látek

Ročník: 8.

Školní výstupy

Učivo

vytkne rozdíly mezi
pokusem a
pozorováním
 vyjmenuje a charakterizuje
nejdůležitější vlastnosti látek


Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

látky a tělesa
vlastnosti látek – hustota,
Mimořádné události – havárie
rozpustnost, tepelná a elektrická chem. provozů
.vodivost
Úniky nebezpečných látek
vliv atmosféry na vlastnosti a
stav látek
pokus, pozorování
zásady bezpečnosti práce

aplikuje zásady bezpečnosti
práce v učebně chemie i v
běžném životě
+ varovné symboly, piktogramy
 chápe význam
P- a H- vět
 uvědomuje si nebezpečné
vlastnosti ( hořlavost,
výbušnost, jedovatost, ..) látek
běžně používaných v
domácnosti
zásady bezpečnosti práce
 zná způsoby vyhlašování
řešení krizových situací
chemického poplachu
 uvědomuje si nebezpečí
spojené s únikem
nebezpečných látek
 zná telefonní číslo na
Integrovaný záchranný systém
 načrtne postupy
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Ochrana člověka za mimořádných
okolností *

 rozlišuje směsi a chemické
látky

bezpečného jednání při účasti
na likvidaci úniku nebezpečné
látky
rozliší směs a chemicky
čistou látku, uvede příklady
 vytkne rozdíly mezi směsí
stejnorodou a různorodou,
uvede příklady
 zná rozdělení různorodých
směsí na suspenzi, emulzi,
pěnu, dým, mlhu a gel, uvede
příklady


vypočítá složení roztoků,
připraví prakticky roztok daného
složení

vysvětlí základní faktory
ovlivňující rozpouštění pevných
látek

vypočítá hmotnostní
zlomek roztoku
 připraví roztok daného
složení
 vysvětlí pojmy
koncentrovanější a zředěnější
roztok
 vytkne rozdíly mezi
roztokem nasyceným a
nenasyceným


chemicky čisté látky
směsi
metody oddělování složek směsí

výpočty složení roztoků
praktická příprava roztoků daného
složení

faktory ovlivňující rozpouštění
látek – vliv teploty, míchání a
plošného obsahu pevné složky

vyjmenuje základní faktory
ovlivňující rozpouštění
pevných látek a vysvětlí
metody oddělování složek směsí
stručně principy jejich
fungování
LP - filtrace
LP - destilace
 uvede základní metody


navrhne postupy a prakticky
provede oddělování složek směsí
o známém složení; uvede příklady
oddělování složek směsí v praxi
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OSV - kreativita

rozliší různé druhy vody a
uvede příklady jejich výskytu a
použití

oddělování složek směsí a
jejich použití v praxi
 prakticky provede o
laboratorních cvičení
 popíše principy metod
oddělování složek směsí

usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace
EV –základní podmínky života
voda, vzduch

zná chemické složení vody
a její význam pro život na
Zemi
 rozliší druhy vod podle
obsahu
 minerálních látek a podle
čistoty, uvede příklady jejich
výskytu a využití
 ukáže na mapě ČR místa
výskytu minerálních vod
 popíše metody čištění
odpadních vod v čističce
znečišťování vody a vzduchu
odpadních vod
 vysvětlí různé způsoby
získávání pitné vody


uvede příklady znečišťování
vody a vzduchu v pracovním
prostředí a v domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a
způsoby likvidace znečištění

zná chemické složení
vzduchu a jeho význam pro
život na Zemi
 uvede příklady zdrojů
znečišťujících vodu a vzduch
 vysvětlí pojmy emise,
imise a smog, uvede příklady
 navrhne preventivní


Ozónová vrstva
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EV - Lidské aktivity a problémy
ŽP, vztah člověka k prostředí

používá pojmy atom a molekula
ve správných souvislostech

opatření proti znečišťování
vody a vzduchu
 uvědomuje si globální
dopad znečistění vod a ovzduší
na planetu

Atom – jádro, obal
Elektrony, protony, neutrony
molekula
ion



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

charakterizuje pojem atom
a molekula, uvede příklady
 popíše stavbu atomu
 vytkne rozdíly mezi
atomem a iontem
 vysvětlí pojem protonové
číslo
rozliší chemický prvek a
chemickou sloučeninu, uvede
příklady
 zná definici chemického
prvku
 uvede chemické značky,
vlastnosti a použití vybraných
chemických prvků
 chápe podstatu chemické
vazby
 vysvětlí pojem
elektronegativita
 uvede základní typy ch.
vazeb podle rozdílu
elektronegativit

chemický prvek
chemická vazba
chemická sloučenina- pojmenuje
jednoduché sloučeniny
LP - příprava a vlastnosti vodíku



orientuje se v periodické
soustavě chemických prvků,
rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí,

orientuje se v periodické
soustavě prvků


PSP
periodický zákon

chemická reakce
chemická rovnice
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Ochrana člověka za mimořádných
okolností *

uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí,
provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání

zná jméno autora PSP – D.
I. Mendělejeva,

PSP a princip řazení ch.
prvků
 popíše strukturu PSP (
periody, skupiny)
 vysvětlí definici
periodického zákona


objasní pojem chemická
rekce
 zapíše průběh jednoduché
chemické reakce chemickou
rovnicí
 rozliší výchozí látky a
produkty
 zná základní pravidla
klasifikace ch. reakcí
 vysvětlí pojmy analýza,
syntéza, neutralizace, uvede
příklady
 vytkne rozdíly mezi reakcí
exo- a endotermickou, uvede
příklady
 uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí a
zhodnotí jejich využívání


přečte chemické rovnice a s
užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu

aplikuje poznatky o faktorech
ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu

vysvětlí zákon zachování
hmotnosti, uvede jméno jeho
autora
 vypočítá s pomocí

zákon zachování hmotnosti
výpočty molární hmotnosti,
látkového množství

faktory ovlivňující průběh
chemických reakcí
teplota, plošný obsah,
katalyzátor



porovná vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných

oxidační číslo
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oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a
posoudí vliv významných zástupců
těchto látek na životní prostředí

příslušných tabulek molární
hmotnost, látkové množství

pravidla chemického názvosloví
významné oxidy, sulfidy,
halogenidy, kyseliny, hydroxidy a
 vyjmenuje základní faktory soli
ovlivňujících průběh
chemických reakcí a vysvětlí
chem. průmysl – vápno, cement,
princip jejich působení
sádra, sklářství, keramika
 objasní pojem katalyzátor,
uvede příklady
chápe pojem oxidační číslo
orientuje se v pravidlech
tvorby názvů a vzorců oxidů,
sulfidů a halogenidů
 uvede vlastnosti, výskyt a
použití významných oxidů,
sulfidů a halogenidů
 orientuje se v tvorbě vzorců
a názvů kyselin a hydroxidů
 vysvětlí pojmy kyselost a
zásaditost roztoků, uvede
kyselé deště
příklady
 uvede vlastnosti a použití
významných kyselin a
hydroxidů
 zná zásady názvosloví solí
bezkyslíkatých kyselin
 porovná vlastnosti a využití
významných solí

Chem. průmysl – rizika
v souvislosti k ŽP
Průmyslová hnojiva




vysvětlí vznik kyselých dešťů,
uvede jejich vliv na životní
prostředí a uvede opatření, kterými
jim lze předcházet

orientuje se na stupnici pH,
změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede



chápe podstatu vzniku

stupnice pH
neutralizace
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EV – Lidské aktivity a problémy
ŽP

příklady uplatňování neutralizace
v praxi

kyselých dešťů
 zná látky podílející se na
vzniku kyselých dešťů
 popíše vliv kyselých dešťů
na životní prostředí
 navrhne opatření pro
omezení vzniku látek, které
způsobují kyselé deště

LP – měření hodnot pH u látek
běžně používaných v domácnosti

vysvětlí pojem stupnice pH
 vytkne rozdíly mezi látkou
kyselou a zásaditou, uvede
požár
příklady
typy hasicích přístrojů
 objasní pojem indikátor,
uvede příklady
 v laboratorních cvičeních
změří reakci roztoku
univerzálním indikátorovým
papírkem
 chápe pojem neutralizace a
uvede příklady jejího využití v
praxi


aplikuje znalosti o principech
hašení požárů na řešení
modelových situací z praxe

uplatňuje v praxi
preventivní opatření vzniku
požáru
 řeší modelové situace
vzniku požáru co nejefektivněji
 zná různé typy hasicích
přístrojů a způsoby jejich
použití
 zná únikové cesty v budově
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Ochrana člověka za mimořádných
okolností *
OSV - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

školy a telefonní číslo na
Hasičský záchranný sbor

Poznámky: * ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

319

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Chemie
Očekávané výstupy

Školní výstupy

pracuje bezpečně s
vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí
jejich rizikovost; posoudí
nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými
zatím pracovat nesmí



objasní nejefektivnější
jednání v modelových
příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek










zvládne pojmenovat některé
soli kysl. kyselin, posoudí jejich
vlastnosti, význam a použití v
praxi

aplikuje zásady bezpečnosti
práce v učebně chemie i v
běžném životě
chápe význam
P- a H- věty
uvědomuje si nebezpečné
vlastnosti ( hořlavost,
výbušnost, jedovatost, ..) látek
běžně používaných v
domácnosti
zná způsoby vyhlašování
chemického poplachu
uvědomuje si nebezpečí
spojené s únikem
nebezpečných látek
zná telefonní číslo na
Integrovaný záchranný systém
načrtne postupy bezpečného
jednání při účasti na likvidaci
úniku nebezpečné látky
vytvoří vzorce kysl. solí
(NO3ˉ, SO4²ˉ, CO3²ˉ, PO4³ˉ)

Ročník: 9.
Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

zásady bezpečnosti práce
+ výstražné symboly

zásady bezpečnosti práce
řešení krizových situací

Ochrana člověka za mimořádných
okolností *

LP – vznik solí
RU – hydrogensoli, hydráty solí

krasové jevy, tvorba vodního
kamene, suroviny v chem.
průmyslu

320

rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí,
uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí,
provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání













































objasní pojem chemická rekce
zapíše průběh jednoduché
chemické reakce chemickou
rovnicí
rozliší výchozí látky a
produkty
zná základní pravidla
klasifikace ch. reakcí
vysvětlí pojmy analýza,
syntéza, neutralizace, uvede
příklady
vytkne rozdíly mezi reakcí
exo- a endotermickou, uvede
příklady
vysvětlí pojem redoxní reakce,
uvede příklady a možnosti
využití
popíše výrobu železa ve
vysoké peci
charakterizuje průběh
elektrolýzy
popíše stavbu a funkci
galvanického článku
vytkne rozdíly mezi
elektrolýzou a galvanickým
článkem
vysvětlí pojem koroze a
navrhne způsoby, jak jí
předcházet

chemická reakce
chemická rovnice
redoxní reakce
LP – redoxní reakce

Výroba elektrického proudu
chem. cestou
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rozliší nejjednodušší
uhlovodíky, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití














zhodnotí užívání fosilních
paliv a vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového
zpracování ropy








rozliší vybrané deriváty
uhlovodíků, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití


















vytkne rozdíly mezi látkami
anorganickými a organickými,
uvede příklady
vysvětlí pojem uhlovodíky
popíše typy řetězců a vazeb v
uhlovodících
rozliší uhlovodíky na alkany,
cykloalkany, alkeny,
alkadieny, alkyny a areny
charakterizuje nejdůležitější
zástupce jednotlivých skupin
uhlovodíků, jejich vlastnosti a
využití

látky anorganické a organické
uhlovodíky

objasní pojem petrochemie
vyjmenuje tradiční i
alternativní zdroje energie
porovná výhody i nevýhody
používání u jednotlivých typů
paliv
vysvětlí pojem „skleníkový
efekt“, objasní příčiny jeho
vzniku a souvislost s
používáním fosilních paliv
uvědomuje si nutnost
používání ekologických a
obnovitelných zdrojů energie

zdroje energie
„skleníkový efekt“

vysvětlí pojem derivát
uhlovodíku, charakteristická
skupina
rozdělí deriváty uhlovodíků na

Ochrana člověka za mimořádných
okolností *

LP – důkaz prvků v organické
sloučenině

deriváty uhlovodíků
názvosloví organických látek
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EV – Lidské aktivity a problémy
ŽP





orientuje se ve výchozích
látkách a produktech fotosyntézy
a koncových produktů
biochemického zpracování,
především bílkovin, tuků,
sacharidů





určí podmínky postačující
pro aktivní fotosyntézu

uvede příklady zdrojů
bílkovin, tuků, sacharidů a
vitamínů
zhodnotí využívání prvotních
a druhotných surovin z hlediska








halogenderiváty, alkoholy,
aldehydy, ketony a
karboxylové kyseliny
uvede nejvýznamnější
zástupce derivátů uhlovodíků,
jejich vlastnosti a využití
orientuje se v pravidlech
názvosloví organických látek

léčiva, látky návykové

uvede výchozí látky a
produkty fotosyntézy
fotosyntéza
uvědomuje si význam
bílkoviny, sacharidy, tuky
fotosyntézy pro vznik a trvání vitamíny, enzymy
života na Zemi
charakterizuje skupinu
bílkovin, sacharidů a tuků,
jejich vlastnosti a použití
vysvětlí funkci enzymů a
vitamínů v lidském organismu,
uvede příklady



vyjmenuje podmínky
postačující pro aktivní
fotosyntézu

fotosyntéza



uvede příklady zdrojů
bílkovin, tuků, sacharidů a
vitamínů

bílkoviny, sacharidy, tuky
vitamíny, enzymy



zhodnotí využívání prvotních a využívání prvotních a druhotných
druhotných surovin z hlediska surovin
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EV – Základní podmínky života

EV – Vztah člověka k prostředí

trvale udržitelného rozvoje na
Zemi





rientuje se v přípravě a
využívání různých látek v praxi
a jejich vlivem na životní
prostředí a zdraví člověka













trvale udržitelného rozvoje na
Zemi
uvědomuje si nutnost ochrany
přírody a citlivého využívání
přírodních zdrojů
charakterizuje význam
chemického průmyslu pro
lidskou společnost
vysvětlí pojmy recyklace,
detergenty, pesticidy,
insekticidy léčiva, drogy,
uvede příklady
objasní pojem plasty,
syntetická vlákna,
makromolekula a polymerace
popíše výrobu, vlastnosti a
použití polyethylenu,
polypropylenu, polystyrenu,
polyvinylchloridu, teflonu a
syntetických vláken
posoudí vliv vybraných
chemických látek na životní
prostředí a zdraví člověka
aplikuje zásady ochrany
přírody v rámci svých
možností v praxi

chemický průmysl
plasty a syntetická vlákna
zásady ochrany přírody
LP – vlastnosti plastů

Likvidace plastů,
Tříděný odpad

Pozn. *ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
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OSV – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EV – Vztah člověka k prostředí

Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka předmětu přibližuje žákům svět organismů a člověka, neživé přírody, jejich vzájemné vztahy uvnitř ekosystému. Zabývá se vnitřní
a vnější stavbou těla hub, rostlin a živočichů. Důraz je položen především na ekologii a ochranu přírody v duchu environmentální výchovy,
na pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně pochopení možných ohrožení
plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody.
Učivo týkající se člověka je zaměřeno nejen na anatomii, morfologii a fyziologii lidského těla, ale i na vštípení zásad zdravého životního
stylu, předcházení nemocem a na poskytnutí první pomoci.
Učivo je určeno k trvalému osvojení, nemá žáky zatěžovat podrobnostmi, ale přispívat ke komplexnímu pohledu na přírodu, k poznání
jednotlivých ekosystémů, vzájemných vztahů mezi nimi. Učivo má u žáků podchytit zájem o poznávání přírody a o její aktivní ochranu.
Do vzdělávacího obsahu biologie jsou začleněna tato průřezová témata Multikulturní výchova (lidské vztahy, etnický původ), Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech (jsme Evropané), Environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života,
lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí), Osobnostní a sociální výchova (mezilidské vztahy, řešení problémů
a rozhodovací dovednosti).
Rozvržení učiva přírodopisu v jednotlivých ročnících a třídách:
V třídách se v 6. – 7. ročníku vyučuje 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně.
Při práci je uplatňován individuální přístup k žákům, jsou respektovány jejich SPU, je kladen důraz na slovní projev žáků a jejich aktivní
přístup k učivu.
Mezi hlavní metody práce patří skupinové vyučování, laboratorní práce, zpracování referátů, tvorba projektů, exkurze a pobyt v přírodě.
Žáci se zájmem o předmět mají možnost se účastnit přírodopisných soutěžích.
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Důležitými zdroji informací jsou učebnice, didaktické pomůcky a přístroje, odborná literatura, média (internet, televize, rozhlas),
návštěvy muzeí, botanických a zoologických zahrad, přírodních památek atd. Výuka přírodopisu probíhá v učebně přírodopisu a v okolí
školy.
Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí :
Kompetence k učení:
Učitel
- předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů zabývajících se přírodopisnou
tématikou
- podněcuje u žáků aktivní přístup k učivu
- umožňuje realizovat vlastní nápady při tvorbě projektů
- vede žáky k soustavné přípravě na výuku
- učí žáky k objektivnímu hodnocení své práce
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- učí žáky využívat dostupných informací k řešení problémů
- vede žáky ke kladení si otázek o přírodních procesech, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí i
majetku
- dává prostor žákům k obhajobě svých závěrů, učíme je podložené argumentaci
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáky k řízené diskusi
- učí žáky správně formulovat myšlenky
- umožňuje žákům využívat různé typy textů a dokumentů
- podporuje spolupráci žáků ve skupině
- požaduje v komunikaci dodržování zásad slušného chování
Kompetence sociální a personální:
Učitel
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- navozuje dostatek situací, které vyžadují účinnou spolupráci ve skupině
- vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel, která si sami formulují
- umožňuje spoluvytvářet příjemnou atmosféru ve třídě
Kompetence občanské:
Učitel
- učí žáky respektovat a chránit přírodu
- vede žáky k pochopení základních ekologických souvislostí
- vede k uznání odlišných názorů
Kompetence pracovní:
Učitel
- motivuje žáky k účasti na exkurzích v soutěžích
- učí pracovat s laboratorní technikou
- vede žáky k dalšímu sebevzdělávání
- motivuje žáky při volbě budoucího povolání v oborech s přírodovědným zaměřením
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis

Ročník: 6.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se
v daném přehledu vývoje
organismů

 vysvětlí rozdíly mezi živou a
neživou přírodou
 popíše stavbu ekosystému
 vyjmenuje základní projevy
života

živá a neživá příroda
les – ekosystém
rybník – ekosystém
pole, louky, pastviny – ekosystém
projevy živých organismů

 rozpozná, porovná a objasní
funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin i
živočichů

 rozpozná, porovná a objasní
funkci základních orgánů
rostlin a živočichů

bezobratlí a obratlovci
houby, nižší a vyšší rostliny

 třídí organismy a zařadí
vybrané organismy do říší a
nižších taxonomických
jednotek

les
 rozliší rostliny výtrusné a
rybník
semenné
pole, louky, pastviny
 vysvětlí rozdíl mezi rostlinou
nahosemennou a
krytosemennou
 rozliší živočichy na bezobratlé
a obratlovce
 zná základní třídy organismů a
jejich zástupce

 vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a
jeho význam z hlediska

 zná rozdíly mezi pohlavním a rostliny a živočichové
nepohlavním rozmnožováním u nezmar hnědý, žížala obecná
rostlin i živočichů
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ekosystémy
základní podmínky života
tělesná výchova, zeměpis –
turistický kurz – buzola, mapa,
naše ekosystémy – práce
s jednoduchými určovacími klíči,
…
několikadenní pobyt v okolí školy

dědičnosti

uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií
v přírodě i pro člověka
 rozpozná naše nejznámější
jedlé a jedovaté houby
s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
 vysvětlí různé způsoby výživy
hub a jejich význam
v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích
 objasní funkci dvou organismů
ve stélce lišejníků

 vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických
procesů a jejich využití při
pěstování rostlin

 uvede příklady pohlavního a
nepohlavního rozmnožování
rostlin a živočichů
 umí vysvětlit význam bakterií
jako destruentů - rozkladačů
 vysvětlí koloběh látek v
přírodě

půdní edafon,
půdní bakterie

 popíše stavbu plodnice
 rozliší jedovaté a jedlé houby
 pracuje s atlasem hub

les – ekosystém
houby našich lesů
lesní patra

výtvarná výchova
rodinná výchova – drogy

 vysvětlí význam výživy hub a
pojmy soužití, houby hniložijné výživa hub
způsoby soužití
a parazitické, uvede příklady
potravní vztahy
 vysvětlí pojem symbióza
lišejníky
 zná složení stélky lišejníků
výskyt
 pozná 5 nejběžnějších zástupců bioindikátory
 vysvětlí průběh fotosyntézy a
les – ekosystém
dýchání rostlin
fotosyntéza a dýchání
 chápe význam fotosyntézy pro potravní vztahy
vznik života na Zemi a
postavení rostlin v ekosystému
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pracovní činnosti – podmínky
pěstování rostlin
pracovní činnosti – léčivé rostliny

 rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí
klíčů a atlasů

 odvodí na základě pozorování
přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám
prostředí
 porovná základní vnější a
vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů

 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických
skupin

 uvede příklady lesních rostlin
 rozliší bylinu, keř, strom a
uvede zástupce
 pracuje s atlasy a
jednoduchými klíči rostlin
 vysvětlí rozdíly
v rozmnožování
nahosemenných a
krytosemenných rostlin

les - ekosystém
výtrusné a semenné rostliny lesa
lesní patra
les jako celek

les – ekosystém
 zná druhy lesů a jejich
ochrana přírody
specifické znaky
 vysvětlí vliv okolního prostředí vliv člověka na ŽP
na rozmanitost lesů
 uvede příklady lesních
živočichů
 rozliší zástupce bezobratlých a
obratlovců, uvede příklady
 chápe význam ochrany
živočichů
 vysvětlí potravní vztahy a
pojem potravní pyramida
 používá atlasy a jednoduché
klíče k určování živočichů
 vytkne hlavní znaky
jednotlivých zástupců
nejdůležitějších taxonů

bezobratlí
obratlovci
les – ekosystém
typy konzumentů

živočichové lesa
les – ekosystém
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výtvarná výchova

 odvodí na základě pozorování
základní projevy chování
živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

 zhodnotí význam živočichů
v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy

 uvede příklady výskytu
organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi

 vysvětlí projevy chování
živočichů v souvislosti
s rozmnožováním a péčí o
potomstvo
 vyjmenuje možnosti značení
teritoria
 vysvětlí pojmy denní a noční
aktivita, uvede zástupce obou
biorytmů
 objasní vznik živočišných
společenstev v závislosti na
okolním prostředí

les – ekosystém
lesní živočichové
etologie
ekologie

 uvědomuje si epidemiologický
les – ekosystém
význam vybraných druhů
klíště obecné, zmije obecná, liška
( např. klíště obecné)
obecná
 zná zásady první pomoci při
uštknutí zmijí
 rozpozná chování
živočicha nakaženého
vzteklinou
 zná podmínky pro život
les
určitých organismů
rybník
 vyjmenuje zástupce
pole, louky, pastviny
jednotlivých ekosystémů a
vysvětlí jejich přizpůsobení
prostředí
 vysvětlí vzájemné vztahy mezi
organismy
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 rozlišuje a uvede příklady
systémů organismů – populace,
společenstva, ekosystémy a
objasní na základě příkladu
základní princip existence
živých a neživých složek
ekosystému

 vysvětlí a popíše rozdíly mezi
populací, společenstvem a
ekosystémem, uvede příklady
 chápe význam neživé přírody
pro ekosystém jako celek
 uvede příklady abiotických
faktorů ovlivňujících
ekosystémy
 zná rozdíl mezi ekosystémem
umělým a přirozeným, uvede
příklady

les – ekosystém
rybník – ekosystém
pole, louky, pastviny – ekosystém

 orientuje se v základních
 vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězcích
potravních řetězců v různých
 vysvětlí pojmy predátor,
ekosystémech a zhodnotí jejich
producent, konzument, uvede
význam
příklady
 zná pojem potravní pyramida
 uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému

 aplikuje praktické metody

les – ekosystém
rybník – ekosystém
pole, louky, pastviny – ekosystém

 vyjmenuje záporné i kladné
vlivy člověka na životní
prostředí a zhodnotí jejich
důsledky pro daný ekosystém
 uvědomuje si nutnost
zachování rovnováhy
v ekosystému
 zná a dodržuje zásady ochrany
přírody
 používá lupu a mikroskop
 zhotoví jednoduchý preparát

les – ekosystém
rybník – ekosystém
pole, louky, pastviny – ekosystém

les – ekosystém
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poznávání přírody

 používá zjednodušené určovací rybník – ekosystém
pole, louky, pastviny – ekosystém
klíče a atlasy hub, rostlin a
živočichů

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

 aplikuje v praxi zásady ochrany
les – ekosystém
před původci a přenašeči
rybník – ekosystém
nemocí
pole, louky, pastviny - ekosystém
 dodržuje zásady bezpečnosti
při exkurzích a přírodovědných
vycházkách

Poznámky: Několikadenní pobyt v okolí školy ve spolupráci s tělesnou výchovou a zeměpisem – počet dní bude upřesněn po dohodě
s ředitelkou školy, uskuteční se podle podmínek školy a financování rodiči a jejich souhlasu
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis

Ročník: 7.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a
bakterií a objasní funkci
základních organel

 zná základní buněčné organely rostlinná a živočišná buňka
bakterie
a jejich funkci
viry
 vytkne rozdíly mezi buňkou
rostlin, živočichů a bakterií

 rozpozná, porovná a objasní
funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin i
živočichů

 vyjádří rozdíl mezi orgánem a
orgánovou soustavou
 vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů a orgánových soustav
 rozliší jednotlivé typy pletiv u
rostlin

 třídí organismy a zařadí
vybrané organismy do říší a
nižších taxonomických jednotek

rostliny a živočichové
 zařadí určené zástupce do
cizokrajné ekosystémy
skupin
 zobecní charakteristické znaky
jednotlivých taxonomických
jednotek organismů

 vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a
jeho význam z hlediska
dědičnosti

 porovná rozdíly mezi
pohlavním a nepohlavním
způsoben rozmnožování
 vytkne výhody a nevýhody u
obou způsobů rozmnožování
 zobecní společné znaky
rozmnožování rostlin a

živočichové a rostliny
tkáně, pletiva, orgány, orgánové
soustavy

rostliny a živočichové
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ekosystémy

živočichů
 odvodí na základě pozorování
uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům

 porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede
praktické příklady jejich funkcí
a vztahů v rostlině jako celku

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

 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje

 zná základní buněčné organely
rostlin a jejich funkci
 rozliší jednotlivé typy pletiv u
rostlin
 popíše stavbu a význam
rostlinných orgánů

anatomie a morfologie rostlin
kořen, stonek, list, květ semeno,
plod
rostliny

 vyjádří a shrne souvislost mezi cizokrajné ekosystémy
anatomie a morfologie rostlin
jednotlivými orgány rostlin a
rostlinou jako celkem
 uvede různé příklady
hospodářského využití
rostlinných orgánů
 vysvětlí rozdíly mezi vnitřní a
vnější stavbou jednotlivých
orgánů
 uvede příklady živočichů
 rozliší zástupce bezobratlých a
obratlovců, uvede příklady
 chápe význam ochrany
živočichů
 vysvětlí potravní vztahy a
pojem potravní pyramida

cizokrajné ekosystémy
živočichové – obratlovci a
bezobratlí

 používá atlasy a jednoduché
klíče k určování živočichů
 vytkne hlavní znaky
jednotlivých zástupců

cizokrajné ekosystémy
živočichové – obratlovci a
bezobratlí
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pracovní činnosti

zeměpis

vybrané živočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických
skupin
 odvodí na základě pozorování
základní projevy chování
živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

 zhodnotí význam živočichů
v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy

 uvede příklady výskytu
organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi

nejdůležitějších taxonů
 vysvětlí projevy chování
živočichů v souvislosti
s rozmnožováním a péčí o
potomstvo
 vyjmenuje možnosti značení
teritoria
 vysvětlí pojmy denní a noční
aktivita, uvede zástupce obou
biorytmů
 objasní vznik živočišných
společenstev v závislosti na
okolním prostředí

cizokrajné ekosystémy
živočichové – obratlovci a
bezobratlí

 uvědomuje si epidemiologický
význam vybraných druhů
( přenos malárie)
 vyjádří hospodářský význam
určitých živočichů pro
konkrétní ekosystém

cizokrajné ekosystémy
živočichové – obratlovci a
bezobratlí

 zná podmínky pro život
určitých organismů
 vyjmenuje zástupce
jednotlivých ekosystémů a
vysvětlí jejich přizpůsobení
prostředí
 vysvětlí vzájemné vztahy mezi
organismy

cizokrajné ekosystémy
živočichové- obratlovci a
bezobratlí
typy konzumentů
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zeměpis

 rozlišuje a uvede příklady
systémů organismů – populace,
společenstva, ekosystémy a
objasní na základě příkladu
základní princip existence
živých a neživých složek
ekosystému

 vysvětlí a popíše rozdíly mezi
populací, společenstvem a
ekosystémem, uvede příklady
 chápe význam neživé přírody
pro ekosystém jako celek
 uvede příklady abiotických
faktorů ovlivňujících
ekosystémy

cizokrajné ekosystémy

cizokrajné ekosystémy
živočichové – obratlovci a
bezobratlí
typy konzumentů

 orientuje se v základních
 vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězcích
potravních řetězců v různých
 vysvětlí pojmy predátor,
ekosystémech a zhodnotí jejich
producent, konzument, uvede
význam
příklady
 zná pojem potravní pyramida
 uvede příklady kladných
i záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému

 aplikuje praktické metody
poznávání přírody

 vyjmenuje záporné i kladné
vlivy člověka na životní
prostředí a zhodnotí jejich
důsledky pro daný ekosystém
 uvědomuje si nutnost
zachování rovnováhy
v ekosystému
 zná a dodržuje zásady ochrany
přírody

cizokrajné ekosystémy
kácení tropických pralesů
lov a ochrana ohrožených druhů

 dodržuje zásady bezpečnosti
buňka
práce při laboratorních pracích živočišná buňka – tkáně
 používá lupu a mikroskop
rostlinná buňka – pletiva
 zhotoví jednoduchý preparát
 používá zjednodušené určovací
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klíče a atlasy rostlin a
živočichů
 dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody

 aplikuje v praxi zásady ochrany přírodovědné vycházky, exkurze
před původci a přenašeči
nemocí
 dodržuje zásady bezpečnosti
při exkurzích a přírodovědných
vycházkách

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis

Ročník: 8.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a
bakterií a objasní funkci
základních organel

 zná základní buněčné organely rostlinná a živočišná buňka
bakterie
a jejich funkci
viry
 vytkne rozdíly mezi buňkou
rostlin, živočichů a bakterií

 rozpozná, porovná a objasní
funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin i
živočichů

 vyjádří rozdíl mezi orgánem a
orgánovou soustavou
 vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů a orgánových soustav

 uvede příklady dědičnosti
v praktickém životě a příklady
vlivu prostředí na utváření
organismů

genetika člověka
 vysvětlí základní zákony
genetické choroby
dědičnosti
 uvede příklady vztahující se ke
člověku
 vyjmenuje základní dědičná
onemocnění

 uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií
v přírodě i pro člověka

 umí vyjmenovat některá virová
viry
a bakteriální onemocnění
bakterie
 vysvětlí význam užitečných
bakterie (rozkladači – bioplyn,
hlízkové bakterie.)
 vytkne rozdíly mezi virem a
bakterií

živočichové
tkáně, orgány, orgánové soustavy
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
jsme Evropané
mezilidské vztahy
etnický původ
lidské vztahy

 určí polohu a objasní stavbu a
funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy

 vyjádří rozdíl mezi tkání,
orgánem a orgánovou
soustavou
 zná stavbu a funkci
jednotlivých orgánových
soustav lidského těla
 popíše a ukáže polohu orgánů
v lidském těle
 vysvětlí vzájemnou
propojenost jednotlivých
orgánových soustav

 objasní vznik a vývin nového
jedince od početí až do stáří

pohlavní buňky
 definuje podstatu pohlavního
pohlavní soustava
rozmnožování
 vytkne rozdíly mezi pohlavním ontogeneze
a nepohlavním
rozmnožováním, uvede
příklady
 popíše stavbu pohlavní
soustavy muže a ženy
 popíše pohlavní buňky,
uvědomuje si jejich funkci
 vyjádří vlastními slovy
ontogenetický vývoj jedince
 vyjmenuje jednotlivé etapy
lidského života a vytkne
rozdíly mezi nimi
 zná fyziologii pohlavní
soustavy

 rozlišuje příčiny, případně

 zná příčiny vzniku různých
typů onemocnění

typy tkání
orgány
orgánové soustavy
zeměpis

viry
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výchova ke zdraví

příznaky běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich prevence a
léčby, objasní význam zdravého
způsobu života

 porovná a vysvětlí rozdíl mezi
bakteriálním a virovým
onemocněním
 definuje pojem antibiotika, zná
zásady jejich užívání
 analyzuje příznaky různých
typů onemocnění
 používá v praxi zásady
prevence onemocnění
 umí vysvětlit pojem epidemie
 rozlišuje pozitivní i negativní
dopad prostředí a životního
stylu na zdraví člověka

bakterie
antibiotika – zásady užívání
zásady zdravého způsobu života
životní styl
životní prostředí
zdravá výživa
očkování
hygiena
infekční choroby
civilizační choroby
epidemie

 aplikuje první pomoc při
poranění a jiném poškození těla

 umí poskytnou první pomoc
 zná telefonní číslo na
integrovaný záchranný systém,
umí přivolat rychlou
záchrannou službu a hasiče

zásady první pomoci
poranění na kostře
krvácení vlásečnicové, žilní a
tepenné
poranění na kůži
resuscitace při zástavě dechu
resuscitace při zástavě dechu a
srdce
stabilizovaná poloha
transport zraněného
telefonní čísla
112,150.155.156,158

 aplikuje praktické metody
poznávání přírody

 dodržuje zásady bezpečnosti
práce při laboratorních pracích
 používá lupu a mikroskop

typy tkání člověka
zásady první pomoci
smyslové vnímání
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tělesná výchova

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

 aplikuje v praxi zásady ochrany přírodovědné vycházky,
exkurze
před původci a přenašeči
nemocí
 dodržuje zásady bezpečnosti
při exkurzích a přírodovědných
vycházkách

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis

Ročník: 9.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se
v daném přehledu vývoje
organismů

 vytkne rozdíly mezi živou a
neživou přírodou
 zná projevy života organismů
 orientuje se v přehledu vývoje
organismů

živá a neživá příroda
paleontologie a evoluce

 orientuje se v základních
vývojových stupních
fylogeneze člověka

 vyjmenuje a porovná základní
fylogenetické stupně vývoje
člověka
 zná nejdůležitější zástupce
předchůdců člověka

 objasní vliv jednotlivých sfér
Země na vznik a trvání života

 popíše stavbu Země
 vysvětlí vznik sluneční
soustavy
 vyjmenuje faktory vzniku a
trvání života na Zemi

 rozpozná podle
charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny
s použitím určovacích pomůcek

 shrne rozdíly mezi nerostem a nerosty a horniny
horninou
vlastnosti nerostů a hornin
 rozpozná vybrané nerosty a
litosféra
horniny
 orientuje se v základech
krystalografie
 charakterizuje základní nerosty

čtvrtohory
předchůdci člověka
hominizace
sluneční soustava, Země
zemské sféry-atmosféra,
hydrosféra, pedosféra, litosféra,
biosféra
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy
životního prostředí
vztah člověka k prostředí
řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Evropa a svět nás zajímá

a horniny
 při poznávání nerostů
aplikuje poznatky o
vlastnostech nerostů
 rozlišuje důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů,
včetně geologického oběhu
hornin i oběhu vody

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

 rozlišuje jednotlivá geologická
období podle charakteristických
znaků

 porovná a charakterizuje
vnitřní a vnější geologické děje
 rozumí příčinám geologických
dějů
 popíše geologický oběh hornin
a koloběh vody
 objasní vznik hornin a nerostů

vnitřní a vnější geologické děje
geologický oběh hornin a koloběh
vody
horniny a nerosty
sopečná činnost a zemětřesení
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy
příčiny vzniku mimořádných
událostí
přírodní světové katastrofy

 vyjmenuje hlavní půdotvorné
činitele
 vytkne rozdíly mezi
jednotlivými typy půd a uvede
příklady
 rozliší půdní druhy a uvede
příklady
 charakterizuje půdní profil

půdy
půdotvorní činitelé

 uvede jednotlivá geologická
geologická období - éry
období a jejich charakteristické
znaky
 zná významné zástupce fauny a
flóry v jednotlivých
geologických obdobích
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 uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími
přírodními jevy, jejich
doprovodné jevy a možné
dopady i ochranu před mini

 charakterizuje vliv podnebí a
počasí na rozvoj života na
Zemi
 posoudí vliv člověka na změny
klimatu
 vysvětlí podstatu globálních
ekologických problémů
 uvědomuje si důležitost
ochrany přírody

 aplikuje praktické metody
poznávání přírody

 dodržuje zásady bezpečnosti
práce při laboratorních pracích
 používá lupu a mikroskop

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

atmosféra
význam jednotlivých vrstev
ovzduší pro život
vlivy znečištěného ovzduší a
klimatických změn na živé
organismy a na člověka
větrné bouře
chemie
hydrosféra - význam vody a
teploty prostředí pro život
povodně
laviny
sněhové kalamity
náledí
pedosféra a litosféra – ochrana a
využití přírodních zdrojů
globální ekologické problémy
podnebí, počasí
nejčastější mimořádné přírodní
události v ČR a ochrana před
nimi
zásady první pomoci
smyslové vnímání
práce s mikroskopem a laboratorní
technikou

 aplikuje v praxi zásady ochrany
před původci a přenašeči
přírodovědné vycházky, exkurze
nemocí
 dodržuje zásady bezpečnosti
při exkurzích a přírodovědných
vycházkách

Poznámky:
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ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. až 9.ročníku. V 7. a 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 6. a 9. ročníku jednu hodinu
týdně.
Zeměpis se vyučuje v klasických učebnách.

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:

-

získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních

-

geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod

-

získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací

-

respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí

-

rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka

-

rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
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-

aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

-

skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)

-

zeměpisné vycházky s pozorováním

-

projekty

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
-

chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…

-

fyzika: sluneční soustava, vesmír, …

-

přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
-

matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …

-

ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování

-

dějepis: kultura národů, historie států,…
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Předmětem prolínají průřezová témata:
-

VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie

-

OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace;
řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje

-

EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí

-

MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba
mediálního sdělení; práce v realizačním týmu

-

EGS: objevování Evropy, světa

-

MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
-

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti

-

žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry

-

žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

Učitel vede žáky:
-

k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

-

k používání odborné terminologie

-

k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi

-

k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
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Kompetence komunikativní
-

žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-

žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

Učitel vede žáky:
-

ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace

-

k naslouchání a respektování názorů druhých

-

k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

Kompetence k řešení problémů
-

žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení

-

žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Učitel vede žáky:
-

k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů

-

k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

-

k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

-

k odpovědím na otevřené otázky

-

k práci s chybou
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Kompetence sociální a personální
-

žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc
požádat, učí se vzájemnému naslouchání

Učitel vede žáky:
-

k využívání skupinového a inkluzivního vyučování

-

k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

-

k ochotě pomoci a o pomoc požádat

-

k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

-

k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

-

k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku

Kompetence občanské
-

žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

-

žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace

-

žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného
rozvoje

Učitel vede žáky:
-

k dodržování pravidel slušného chování

-

k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje

-

k tomu, aby brali ohled na druhé

-

k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
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Kompetence pracovní
-

žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu

-

žáci jsou vedeni k efektivní práci

Učitel vede žáky:
-

k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu

-

k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

351

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis

Ročník: 6.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 zhodnotí postavení Země ve
vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy

 umí vysvětlit pojem vesmír
 dokáže definovat výrazy
hvězda, souhvězdí
 vysvětlí vznik sluneční
soustavy
 vytkne rozdíl mezi planetou a
hvězdou
 vyjmenuje a porovná planety
naší sluneční soustavy
 charakterizuje přirozenou
družici Země
 graficky znázorní fáze Měsíce

vznik vesmíru
hvězdy, souhvězdí
Slunce
planety
Měsíc – přirozená družice Země

 prokáže na konkrétních
případech tvar planety Země,
zhodnotí důsledky pohybu Země
na život lidí a organismů

 zná základní údaje o Zemi
 popíše druhy pohybů Země
 vysvětlí pojem rotace – střídání
dne a noci jako důsledek
 logicky odvodí přestupný rok
 rozliší rozdíl mezi přirozenou a
umělou družicí
 zná jména prvních kosmonautů
ve vesmíru
 rozliší rozdíl mezi raketou a
raketoplánem

tvar Země
pohyby Země
přestupný rok
umělé družice Země
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
základní podmínky života
fyzika

fyzika

 používá s porozuměním
základní geografickou,
topografickou a kartografickou
terminologii

 vysvětlí pojem glóbus
 definuje pojem rovnoběžka,
poledník
 číselně vyjádří nejdelší a
nejdůležitější rovnoběžky
 definuje pojem nadhlavník
 odůvodní střídání 4 ročních
období
 určí zeměpisnou polohu místa
 vysvětlí místní, světový a
smluvený čas
 určí světové strany
 ukáže datovou hranici

 přiměřeně hodnotí geografické
objekty, jevy a procesy v krajinné
sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice
(bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině

 umí převést měřítko
 zvládá prakticky orientaci
mapy
 umí přečíst smluvené značky
 ovládá mapový klíč
 určí druhy map podle měřítka
 zpracuje statistická data a
grafická vyjádření

glóbus, měřítko
délka dne a noci
střídání ročních období
časová pásma
smluvený čas
datová mez
určování světových stran
poledníky a rovnoběžky
zeměpisná síť
určování zeměpisné polohy místa

druhy map
rozdělení podle měřítka
atlas
orientace mapy
kartogramy
nejstarší mapy
obsah map
výškopis, polohopis, vysvětlivky

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

 vytváří a využívá osobní
myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro
orientaci v konkrétních regionech,
pro prostorové vnímání a
hodnocení míst, objektů, jevů a
procesů v nich, pro vytváření
postojů k okolnímu světu
 rozlišuje a porovnává složky a
prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává,
pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu

 vyjmenuje složky přírodní
sféry Země
 popíše stavbu Země
 vysvětlí rozdíl mezi
pevninskou a oceánskou kůrou

 porovná působení vnitřních a
 graficky znázorní vrásové a
vnějších procesů v přírodní sféře a
kerné pohoří
jejich vliv na přírodu a na lidskou
 vyjmenuje části vodního toku
činnost
 popíše erozní činnost
 charakterizuje horský a
pevninský ledovec
 uvede příklady zásahu člověka
do přírody
 vyjádří změny krajiny při
stavbě vodních děl
 vysvětlí pojem rekultivace

přírodní sféra Země
atmosféra
litosféra
hydrosféra
pedosféra
biosféra

přírodopis

zemětřesení a sopečná činnost
vznik pohoří
zvětrávání
krasové útvary
působení tekoucí vody
působení ledovců a ledu
člověk jako geomorfologický
činitel

přírodopis
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 charakterizuje vliv podnebí a
počasí na rozvoj života na
Zemi
 posoudí vliv člověka na změny
klimatu
 vysvětlí podstatu globálních
ekologických problémů
 uvědomuje si důležitost
ochrany přírody

atmosféra
pravidelné větry – pasáty,
monzuny
podnebné pásy
klimatické změny

fyzika

 definuje koloběh vody v
přírodě
 vysvětlí třetinové pravidlo
 vyjádří rozdíl mezi sladkou a
slanou vodou
 popíše vznik mořských proudů
 rozliší stojaté vody podle
vzniku
 zdůvodní šetření s vodou

rozdělení vody na Zemi
oceány a moře
vlastnosti mořské vody
mořské proudy
vlnění a dmutí
povrchová voda
podzemní voda
stojaté vody

přírodopis

 vysvětlí pojmy zvětrávání
 vytkne rozdíly mezi
jednotlivými typy půd a uvede
příklady
 rozliší půdní druhy a uvede
příklady
 charakterizuje půdní profil
 vytkne rozdíly mezi živou a

vznik půd
půdní profil
rozdělení půd
větrná a vodní eroze půd

přírodopis

355

neživou složkou půdy
člověk ovlivňuje přírodní sféru
 vysvětlí a graficky znázorní
průmysl a přírodní sféra
skleníkový efekt
 definuje a na příkladech uvede smog
kyselé deště
 popíše vznik ozonové díry











určí a vymezí vegetační pásy
charakterizuje podnebí
vyjmenuje faunu
vysvětlí pojem „Zelené plíce
Země“
zná živočišné zástupce
orientuje se v základních
potravinových řetězcích
uvědomuje si nutnost
zachování rovnováhy v
ekosystému
vyjmenuje lesní patra v pralese
objasní pojem sahel
charakterizuje pojem endemiti

biosféra
Afrika
pouště i pralesy
království divočiny
dary přírody
lidé v Africe
od nížin k věčnému sněhu
Austrálie a Oceánie
nejmenší světadíl
podivuhodný svět rostlin a zvířat
Australský svaz
Tichomořská ostrovní říše

 ovládá základy praktické
topografie a orientace v terénu

 určí hlavní a vedlejší světové
strany

cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny
geografické exkurze

 aplikuje v terénu praktické
postupy při pozorování a

 pohybuje se podle mapy a
azimutu

jednoduché panoramatické náčrtky
situační plány
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přírodopis

zobrazování a hodnocení
krajiny

 odhaduje vzdálenosti a výšky
objektů v terénu
 zhotoví náčrtek krajiny

schématické náčrtky pochodové
osy
hodnocení přírodních jevů a
ukazatelů

 uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu
v krajině, uplatňuje
v modelových situacích zásady
bezpečného chování a jednání
při mimořádných událostech

 ovládá chování a jednání při
nebezpečí živelních pohrom v
modelových situacích

ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života
živelní pohromy
záplavy
vichřice

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis

Ročník: 7.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionu světa

 rozlišuje zásadní přírodní a
 světadíly, oceány,
společenské atributy jako
makroregiony světa (Severní a
kritéria pro vymezení,
Jižní Amerika, Asie, Evropa) –
ohraničení a lokalizaci regionu
určující a porovnávací kritéria,
světa – Severní a Jižní
jejich přiměřená charakteristika
Amerika, Asie, Evropa
z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů
s důrazem na vazby a
souvislosti

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 porovnává různé krajiny jako
 krajina – přírodní a
Přírodopis
společenské prostředí, typy
součást pevninské části krajinné  porovnává různé krajiny jako
součást
pevninské
části
krajin
sféry, rozlišuje na konkrétních
krajinné sféry, rozlišuje na  vztah příroda a společnost –
příkladech specifické znaky a
funkce krajin
konkrétních
příkladech
trvale udržitelný život a rozvoj,
specifické znaky a funkce
principy a zásady ochrany
krajin
přírody a životního prostředí,
 uvádí konkrétní příklady
chráněná území přírody,
přírodních a kulturních krajinných
globální ekologické a
složek a prvků, prostorové  uvádí
konkrétní
příklady
přírodních
a
kulturních
environmentální problémy
rozmístění hlavních ekosystémů
krajinných složek a prvků,
lidstva
(biomů)
prostorové rozmístění hlavních
ekosystémů (biomů)
 uvádí na vybraných příkladech
závažné
důsledky
a
rizika
 uvádí na vybraných příkladech
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přírodních a společenských vlivů
na životní prostředí

závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí

 lokalizuje na mapách světadíly,
 modelové regiony světa –
oceány a makroregiony světa
vybrané modelové přírodní,
 lokalizuje na mapách světadíly,
podle zvolených kritérií, srovnává
oceány a makroregiony světa
společenské, politické,
jejich postavení, rozvojová jádra a
podle zvolených kritérií,
hospodářské a environmentální
periferní zóny
srovnává jejich postavení,
problémy, možnosti jejich
rozvojová jádra a periferní
řešení
zóny
 porovnává a přiměřeně hodnotí
 světadíly, oceány,
makroregiony světa (Severní a
polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
Jižní Amerika, Asie, Evropa) –
společenské, politické a
 porovnává a přiměřeně hodnotí
polohu, rozlohu, přírodní,
určující a porovnávací kritéria,
hospodářské poměry, zvláštnosti a
kulturní, společenské, politické
jejich přiměřená charakteristika
podrobnosti, potenciál a bariéry
a hospodářské poměry,
z hlediska přírodních a
Afrika, Austrálie a Antarktida,
zvláštnosti a podrobnosti,
socioekonomických poměrů
oceánů, vybraných makroregionů
potenciál a bariéry Afrika,
s důrazem na vazby a
světa a vybraných modelových
Austrálie a Antarktida, oceánů,
souvislosti
států
vybraných
makroregionů
světa
 zvažuje jaké změny ve
a vybraných modelových států  přírodní oblasti podnebné
vybraných regionech světa nastaly,
oblasti, sídelní oblasti,
nastávají, mohou nastat a co je
 zvažuje jaké změny ve
vybraných regionech světa
jazykové oblasti, náboženské
příčinou zásadních změn v nich
nastaly, nastávají, mohou
oblasti, kulturní oblasti
nastat a co je příčinou
 rozlišuje a porovnává složky a
zásadních změn v nich
prvky přírodní sféry, jejich
 krajinná sféra – přírodní sféra,
vzájemnou
souvislost
a
společenská a hospodářská
podmíněnost,
rozeznává,  rozlišuje a porovnává složky a
prvky přírodní sféry, jejich
sféra, složky a prvky přírodní
pojmenuje a klasifikuje tvary
vzájemnou
souvislost
a
sféry
zemského povrchu
podmíněnost,
rozeznává,
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pojmenuje a klasifikuje tvary  systém přírodní sféry na
 porovnává působení vnitřních a
zemského povrchu
planetární úrovni – geografické
vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou
pásy, geografická šířková
společnost
pásma, výškové stupně
 porovnává působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní
sféře a jejich vliv na přírodu a  systém přírodní sféry na
na lidskou společnost
regionální úrovni

Poznámky:

360

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis

Ročník: 8.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci Evropy

 rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako
kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci Evropy

 Evropa – určující a
porovnávací kritéria, jejich
přiměřená charakteristika
z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů
s důrazem na vazby a
souvislosti

 lokalizuje na mapách Evropu
 lokalizuje na mapách Evropu
podle zvolených kritérií,
podle zvolených kritérií, srovnává
srovnává jejich postavení,
jejich postavení, rozvojová jádra a
rozvojová jádra a periferní
periferní zóny
zóny

 Evropa – vybrané modelové
přírodní, společenské,
politické, hospodářské a
environmentální problémy,
možnosti jejich řešení

 porovnává a přiměřeně hodnotí
 Evropa – určující a
porovnávací kritéria, jejich
polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,  porovnává a přiměřeně hodnotí
polohu, rozlohu, přírodní,
přiměřená charakteristika
společenské, politické a
kulturní, společenské, politické
z hlediska přírodních a
hospodářské poměry, zvláštnosti a
a hospodářské poměry,
socioekonomických poměrů
podrobnosti, potenciál a bariéry
zvláštnosti a podrobnosti,
s důrazem na vazby a
Evropy
potenciál a bariéry Evropy
souvislosti

361

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Přírodopis

 zvažuje jaké změny ve
vybraných
regionech
Evropy  zvažuje jaké změny ve
nastaly, nastávají, mohou nastat a
vybraných regionech Evropy
co je příčinou zásadních změn
nastaly,
nastávají,
mohou
v nich
nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
 rozlišuje a porovnává složky a
prvky přírodní sféry, jejich  rozlišuje a porovnává složky a
prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou
souvislost
a
vzájemnou
souvislost
a
podmíněnost,
rozeznává,
podmíněnost,
rozeznává,
pojmenuje a klasifikuje tvary
pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu
zemského povrchu
 porovnává působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní sféře a  porovnává působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní
jejich vliv na přírodu a na lidskou
sféře a jejich vliv na přírodu a
společnost
na lidskou společnost

 přírodní oblasti podnebné
oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské
oblasti, kulturní oblasti
 krajinná sféra – přírodní sféra,
společenská a hospodářská
sféra, složky a prvky přírodní
sféry
 systém přírodní sféry na
planetární úrovni – geografické
pásy, geografická šířková
pásma, výškové stupně
 systém přírodní sféry na
regionální úrovni

 vymezí a lokalizuje místní
 místní region – zeměpisná
oblast (region) podle bydliště nebo  vymezí a lokalizuje místní
poloha, kritéria pro vymezení
oblast (region) podle bydliště
školy
místního regionu, vztahy
nebo školy
k okolním regionům, základní
přírodní a socioekonomické
 hodnotí na přiměřené úrovni
charakteristiky s důrazem na
přírodní, hospodářské a kulturní  hodnotí na přiměřené úrovni
přírodní,
hospodářské
a
specifika regionu důležitá pro
poměry
místního
regionu,
kulturní
poměry místního
jeho další rozvoj (potenciál x
možnosti
dalšího
rozvoje,
regionu, možnosti dalšího
bariéry)
přiměřeně
analyzuje
vazby
rozvoje, přiměřeně analyzuje
místního
regionu
k vyšším
vazby
místního
regionu
územním celkům
k vyšším územním celkům
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Přírodopis

 hodnotí a porovnává na
 Evropa - zeměpisná poloha,
rozloha, členitost, přírodní
přiměřené úrovni polohu, přírodní  hodnotí a porovnává na
poměry, přírodní zdroje, lidský a
přiměřené
úrovni
polohu,
poměry a zdroje, obyvatelstvo,
hospodářský
potenciál
přírodní poměry, přírodní
základní geografické,
v evropském a světovém kontextu
zdroje, lidský a hospodářský
demografické a hospodářské
potenciál
v evropském
a
charakteristiky, sídelní poměry,
světovém kontextu
rozmístění hospodářských
 lokalizuje na mapách jednotlivé
aktivit, sektorová a odvětvová
a hlavní jádrové a periferní oblasti
struktura hospodářství,
z hlediska
osídlení
a  lokalizuje na mapách hlavní
transformační společenské,
jádrové a periferní oblasti
hospodářských aktivit
politické a hospodářské
z hlediska
osídlení
a
procesy a jejich územní
hospodářských
aktivit
 uvádí příklady účasti a
projevy a dopady, hospodářské
působnosti ve světových
a politické
mezinárodních a nadnárodních
 uvádí příklady účasti ve
světových mezinárodních a
institucích, organizacích a
nadnárodních institucích,
integracích států
organizacích a integracích států

Poznámky:

363

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 9.
Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Rodinná výchova
 hodnotí a porovnává na  hodnotí a porovnává na  Česká republika – zeměpisná
Občanská výchova
přiměřené úrovni polohu, přírodní
přiměřené
úrovni
polohu,
poloha, rozloha, členitost,
poměry, přírodní zdroje, lidský a
přírodní poměry, přírodní
přírodní poměry a zdroje,
hospodářský potenciál České
zdroje, lidský a hospodářský
obyvatelstvo, základní
republiky v evropském a světovém
potenciál České republiky
geografické, demografické a
kontextu
v evropském
a
světovém
hospodářské charakteristiky,
kontextu
sídelní poměry, rozmístění
hospodářských aktivit,
 lokalizuje na mapách jednotlivé
sektorová a odvětvová
kraje České republiky a hlavní  lokalizuje
na
mapách
struktura hospodářství,
jednotlivé
kraje
České
jádrové
a
periferní
oblasti
transformační společenské,
republiky a hlavní jádrové a
z hlediska
osídlení
a
politické a hospodářské
periferní oblasti z hlediska
hospodářských aktivit
procesy a jejich územní
osídlení
a
hospodářských
projevy a dopady, hospodářské
aktivit
 uvádí příklady účasti a
a politické postavení České
působnosti České republiky ve
republiky v Evropě a ve světě,
světových
mezinárodních
a  uvádí příklady účasti a
zapojení do mezinárodní dělby
působnosti České republiky ve
nadnárodních
institucích,
práce a obchodu
světových mezinárodních a
organizacích a integracích států
nadnárodních
institucích,
organizacích a integracích  regiony České republiky
státůposoudí na přiměřené
úrovni prostorovou organizace  územní jednotky státní správy
světové
populace,
její
a samosprávy, krajské členění,
rozložení,
strukturu,
růst,
kraj místního regionu,
pohyby a dynamiku růstu a
přeshraniční spolupráce se
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pohybů, zhodnotí na vybraných
sousedními státy
 posoudí na přiměřené úrovni
příkladech
mozaiku
v euroregionech obyvatelstvo
prostorovou organizace světové
multikulturního světa
světa – základní kvantitativní a
populace, její rozložení, strukturu,
kvalitativní geografické,
růst, pohyby a dynamiku růstu a
demografické, hospodářské a
pohybů, zhodnotí na vybraných  posoudí, jak přírodní podmínky
kulturní charakteristiky
příkladech
mozaiku
souvisí s funkcí lidského sídla,
multikulturního světa
pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
 posoudí, jak přírodní podmínky
souvisí s funkcí lidského sídla,  zhodnotí přiměřeně strukturu,  globalizační, společenské,
politické a hospodářské
složky a funkce světového
pojmenuje
obecné
základní
procesy – aktuální společenské,
hospodářství, lokalizuje na
geografické znaky sídel
sídelní, politické a hospodářské
mapách
hlavní
světové
poměry současného světa,
surovinové
a
energetické
 zhodnotí přiměřeně strukturu,
sídelní systémy, urbanizace,
zdroje
složky a funkce světového
suburbanizace
hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a
energetické zdroje
 porovnává předpoklady a hlavní
faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
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 porovnává státy světa a  porovnává
předpoklady
a  světové hospodářství –
hlavní faktory pro územní
sektorová a odvětvová
zájmové integrace států světa na
základě podobných a odlišných
rozmístění
hospodářských
struktura, územní dělba práce,
znaků
aktivit
ukazatelé hospodářského
rozvoje a životní úrovně

lokalizuje
na
mapách
jednotlivých
světadílů
hlavní  porovnává státy světa a  regionální, společenské,
zájmové integrace států světa
politické útvary – porovnávací
aktuální geopolitické změny a
na základě podobných a
kritéria, národní a
politické problémy v konkrétních
odlišných znaků
mnohonárodnostní státy, části
světových regionech
států, správní oblasti, kraje,
města, aglomerace, hlavní a
 lokalizuje
na
mapách
periferní hospodářské oblasti
jednotlivých světadílů hlavní
světa, politická, bezpečnostní a
aktuální geopolitické změny a
hospodářská seskupení
politické
problémy
(integrace) států, geopolitické
v konkrétních
světových
procesy, hlavní světová
regionech
konfliktní ohniska.

Poznámky:
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni
Vzdělávání v oboru hudební výchova:
Hudební výchova je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Dobrá úroveň hudebně estetické kultury patří k důležitým znakům
všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Hudebně estetické vzdělávání vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které
mu umožňují správně vnímat hudbu jako důležitou součást života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních,
hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit, chápat hudební jazyk jako specifickou formu komunikace, hodnotit hudební sdělení a
rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého bádání, získávat orientaci v širokém spektru hudebních stylů
a žánrů současnosti i minulosti.
Dovednosti získané v hudební výchově jsou potřebné nejen pro kvalitní všeobecné vzdělání, ale umožňují pochopit i společensko-kulturní
vývoj lidské společnosti, různorodost hudební kultury různých národů a národností. Při realizaci hudební výchovy se vytvářejí předpoklady pro
rozvoj žákovy celkové hudebnosti.V předmětu hudební výchova jsou zařazena tato průřezová témata: kulturní diference, lidské vztahy, etnický
původ, multikulturalita, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality, fungování a vliv médií ve společnosti.
Časové vymezení předmětu:
- 1. – 5. ročník 1 hodina týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy nebo v kmenové učebně dané třídy, výchovné koncerty v Divadle Oskara Nedbala
v Táboře a v jiných sálech. Formy a metody práce odpovídají charakteru učiva a cílům vzdělávání:
- skupinové vyučování
- samostatná práce
- kolektivní práce
- krátkodobé projekty
- výchovné koncerty
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení:
-

učitel vede žáky k vyhledávání a shromažďování informací i hudebního materiálu (poslechového i notového)
žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
vede žáky k třídění hudebního materiálu z hlediska estetického a možností vlastní interpretace
používá odbornou terminologii a symboliku
umožňuje každému žákovi zažít úspěch
učitel provází žáky při hledání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi
učitel vede žáky k využívání vlastní zkušenosti a poznatků z jiných předmětů
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

Kompetence k řešení problémů:
-

žák rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná významné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
v proudu znějící hudby rozpozná některé hudební nástroje
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
s chybou žáka pracuje jako s prostředkem ke správnému řešení
předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků

Kompetence komunikativní:
-

-

učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou nebo musí spolupracovat
zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků, naslouchá jim
podněcuje žáky k vyjadřování vlastních názorů, k jejich obhajobě vhodnou formou, k toleranci jiných názorů, k naslouchání jeden
druhému, sám vyjadřuje svůj názor
dává příležitost pro komunikaci mezi žáky
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- žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
Kompetence sociální a personální:
-

učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, spolupráce a respektování názoru druhého
učí žáky hodnotit práci svoji i ostatních, chápat odlišné možnosti spolužáků
žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánru a stylů hudby
učitel zadává přiměřené úkoly
podněcuje žáky ke spolupráci, zadává skupinové úkoly
podněcuje vzájemnou motivaci mezi žáky a vede je k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence občanské:
-

učitel vytváří prostor pro žáky a jejich reflexi hudebně společenského dění, jejich názory respektuje
vede žáky k ohleduplnosti, k chápání a respektování různorodosti hudební kultury, svobody hudebního projevu, k respektování
druhých i sebe samých
objevuje se žáky hodnoty kulturních tradic, zapojuje se se žáky do hudebně kulturního dění
žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
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Kompetence pracovní:
-

učitel vede žáky k dodržování pracovních zásad, obecně známých termínů, znaků a symbolů
učí žáky koncentrovat se na výkon, jeho dokončení při dodržení vymezených pravidel
vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem a tvořivosti
žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu
učitel sleduje pokrok všech žáků
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 1.

Školní výstupy

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase, rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty




Učivo

dbá na správné dýchání a
držení těla
provádí hlasová a dechová
cvičení
zřetelně vyslovuje
zná význam not
rozlišuje tón, zvuk, slovo
mluvené a zpívané
 vytleskává rytmus podle vzoru
 reaguje na změnu dynamiky
 má schopnost zpívat v rozsahu
kvinty (c1-a1)

 využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

 reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie

pěvecký a mluvený projev
(pěvecké a hlasové dovednosti)
hudební rytmus (písně ve 2/4
taktu)
lidový dvojhlas

MKV – kulturní diference, lidské
vztahy-hudba etnických skupin
EV – základní podmínky životavýchova k životnímu prostředíhudba, hluk, rámus
MDV – vnímání autora mediálních
sdělení-výběr kvalitní hudby

hra na hudební nástroje
 učí se používat dětské hudební (jednoduché skladby pomocí
nástroje k rytmickým cvičením nástrojů z Orffova instrumentáře)
a hudebnímu doprovodu
rytmizace, hudební hry (ozvěna)
 pozná a umí pojmenovat
klavír, kytaru, zobcovou flétnu,
housle, triangl, bubínek, dřívka
 provádí hudebně pohybovou
činnost (držení těla, chůze,
pochod, tanečně hudební hry)

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
EGS – Evropa a svět nás zajímápoznávání evropské hudby

pohybový doprovod (2/4 takt)
taktování
pohybová improvizace
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Hudba provází výuku ČJ, M
(Jedna dve…), Prv (Prší, prší…),
TV (pochodování)

 rozpozná v proudu znějící hudby  rozlišuje krátké a dlouhé,
vysoké a hluboké tóny
některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
 reaguje na změnu dynamiky
vokálně instrumentální
 pozná a naučí se vybrané
vánoční koledy
 rozlišuje podle zvuku vybrané
hudební nástroje
 pozná hymnu ČR a rozumí
textu

rytmus, tempo, dynamika, kvalita
tónu
hudba instrumentální, vokální,
vokálně instrumentální
lidské hlasy
hudební styly (pochod,
ukolébavka,…)

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 2.

Školní výstupy

Učivo

 zpívá na základě svých dispozic  dbá na správné dýchání a
intonačně čistě a rytmicky přesně
držení těla
v jednohlase
 provádí hlasová a dechová
cvičení
 rytmizuje a melodizuje
 zřetelně vyslovuje
jednoduché texty, improvizuje
 volný nástup 1. a 5. stupně
v rámci nejjednodušších hudebních  rozlišuje tón, zvuk, slovo
forem
mluvené a zpívané
 osvojuje si znalost not 1/4, 1/8,
1/2
 reaguje na změnu dynamiky
 zpívá v rozsahu c1-h1
 využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

 reaguje pohybem na znějící

 učí se používat dětské hudební
nástroje k rytmickým cvičením
a hudebnímu doprovodu
 pozná a umí pojmenovat
klavír, kytaru, zobcovou flétnu,
housle, triangl, dřívka, trubku,
klarinet, baskytaru, velký a
malý buben
 provádí hudebně pohybovou

pěvecký a mluvený projev
(pěvecké a hlasové dovednosti)
kánon, písně lidové a umělé
lidový dvojhlas

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
EGS - Evropa a svět nás zajímápoznávání evrposké hudby
MKV - kulturní diference, lidské
vztahy-hudba etnických skupin
EV - základní podmínky životavýchova k životnímu prostředíhudba, hluk, rámus
MDV – vnímání autora mediálních
sdělení-výběr kvalitní hudby

hra na hudební nástroje
(jednoduché skladby pomocí
nástrojů z Orffova instrumentáře)
rytmizace, hudební hry

taktování
373

Hudba provází výuku ČJ, M, Prv,
TV (poskočný krok, cvičení ve
dvojicích)

hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

činnost (držení těla, chůze,
pochod, tanečně hudební hry)

 rozpozná v proudu znějící hudby  rozlišuje krátké a dlouhé,
některé hudební nástroje, odliší
vysoké a hluboké tóny
hudbu vokální, instrumentální a
 reaguje na změnu dynamiky
vokálně instrumentální
 rozlišuje podle zvuku vybrané
hudební nástroje
 rozlišuje jednotlivé kvality tónů,  naučí se a zná význam značek
rozpozná výrazné tempové a
p, mf, f
dynamické změny v proudu znějící
hudby

držení rukou v bok, vedle a proti
sobě, poskočný krok

rytmus, tempo, dynamika, kvalita
tónu
hudba instrumentální, vokální,
vokálně instrumentální
lidské hlasy

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 3.
Učivo

deset písní (dur a moll)
 zpívá na základě svých dispozic  dbá na správné dýchání a
kánon
intonačně čistě a rytmicky přesně
držení těla
lidový dvojhlas
v jednohlase či v dvojhlase
 provádí hlasová a dechová
v durových i mollových tóninách a
cvičení
při zpěvu využívá získané pěvecké  osvojuje si zápis do notové
dovednosti
osnovy
 používá taktové čáry
 zná noty c, d, e, f, g, a a
půlovou pomlku
 vytleskává rytmus podle vzoru
 reaguje na změnu dynamiky
 má schopnost zpívat v rozsahu
oktávy (c1-c2)

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
EGS – Evropa a svět nás zajímápoznávání evropské hudby
MKV – kulturní diference, lidské
vztahy-hudba etnických skupin
EV – základní podmínky životavýchova k životnímu prostředíhudba, hluk, rámus
MDV – vnímání autora mediálních
sdělení-výběr kvalitní hudby

Hudba provází výuku-ČJ, M, Prv,
TV, VV-umělecká období a jejich
 využívá na základě svých
 používá dětské hudební
hra
na
hudební
nástroje,
rytmizace,
charakteristika-úměrně věku žáka
hudebních schopností a dovedností
nástroje k rytmickým cvičením hudební hry
jednoduché popřípadě složitější
a hudebnímu doprovodu
rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4
hudební nástroje k doprovodné hře i
 pozná a umí pojmenovat
taktu
k reprodukci jednoduchých motivů
klavír, kytaru, housle, triangl,
skladeb a písní
bubínek, dřívka, všechny
dechové nástroje, cemballo,
syntezátor, činely
 ztvárňuje hudbu pohybem
 provádí hudebně pohybovou
s využitím tanečních kroků, na
činnost (držení těla, chůze,
základě individuálních schopností a

přísuvný krok, tanec v průpletu
pohybová improvizace
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dovedností vytváří pohybové
improvizace

pochod, tanečně hudební hry)

 rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické
i zřetelné harmonické změny


rozlišuje krátké a dlouhé,
vysoké a hluboké tóny
reaguje na změnu dynamiky
pozná hudbu k slavnostním
příležitostem
rozlišuje podle zvuku vybrané
hudební nástroje

rytmus, tempo, dynamika, kvalita
tónu
hudba instrumentální, vokální,
vokálně instrumentální
čtyři poslechové skladby

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 4.

Školní výstupy

Učivo

deset písní (dur a moll)
 zpívá na základě svých dispozic  dbá na správné dýchání a
kánon
intonačně čistě a rytmicky přesně
držení těla
lidový dvojhlas
v jednohlase či v dvojhlase
 provádí hlasová a dechová
v durových i mollových tóninách a
cvičení
při zpěvu využívá získané pěvecké
 osvojuje si 1/8 a 1/4 noty
dovednosti
s tečkami
 seznamuje se s pojmy legato a
stacato
 zná hudební rytmus v 3/4, 2/4
taktu
 vytleskává rytmus podle vzoru
 chápe význam předznamenání
(be a #)
 má schopnost zpívat v rozsahu
c1-d2


 využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní


používá dětské hudební
nástroje k rytmickým cvičením
a hudebnímu doprovodupředehra, mezihra, dohradoprovod dvěma tóny na
melodické nástroje
pozná a umí pojmenovat

taktování, rytmizace, hudební hry,
rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4
taktu
malá hudební forma (a, b; a, b, a)
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
EGS – Evropa a svět nás zajímápoznávání evropské hudby
MKV – kulturní diference, lidské
vztahy-hudba etnických skupin
EV – základní podmínky životvýchova k životnímu prostředíhudba, hluk, rámus
MDV – vnímání autora mediálních
sdělení-výběr kvalitní hudby,
osobnostní a sociální výchovakreativita a sebepoznání
Hudba provází výuku ČJ, M, Vl,
TV, VV-umělecká období a jejich
charakteristika-úměrně věku žáka

pikolu, hoboj, fagot, saxofon
 ztvárňuje hudbu pohybem
 provádí hudebně pohybovou
s využitím tanečních kroků, na
činnost (držení těla, chůze,
základě individuálních schopností a
pochod, tanečně hudební hry)
dovedností vytváří pohybové
improvizace
 rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních

výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické
i zřetelné harmonické změny


reaguje na změnu dynamiky
pozná hudbu k slavnostním
příležitostem
rozlišuje podle zvuku vybrané
hudební nástroje
nabývá postupně povědomí o
významu Bedřicha Smetany a
Antonína Dvořáka

pohybová improvizace
houpavý krok ve 3/4 taktu

písně lyrické a žertovné, durové a
mollové
hudba instrumentální, vokální,
vokálně instrumentální
nejméně osm poslechových
skladeb

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 5.

Školní výstupy

Učivo

 zpívá na základě svých dispozic  dbá na správné dýchání a
intonačně čistě a rytmicky přesně
držení těla
v jednohlase či v dvojhlase
 provádí hlasová a dechová
v durových i mollových tóninách a
cvičení
při zpěvu využívá získané pěvecké
 osvojuje si skupiny not 1/8 a
dovednosti
1/16
 seznamuje s e z pojmy celý tón
 rozpozná hudební formu
a půltón
jednoduché písně či skladby
 zná hudební rytmus v 4/4, 3/4,
2/4 taktu
 vytleskává rytmus podle vzoru
(synkopa)
 chápe význam mollových
stupnic (aiolská)
 má schopnost zpívat v rozsahu
h-d2

deset písní (dur a moll)
kánon
lidový dvojhlas
zpěv české hymny (okolnosti
vzniku)


 využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní

taktování, rytmizace, hudební hry,
rytmické doprovody ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu
práce s notovým záznamem

používá dětské hudební
nástroje k rytmickým cvičením
a hudebnímu doprovoduimprovizace předvětí a závětí,
doprovod písní tónikou a
dominantou

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
EGS – Evropa a svět nás zajímápoznávání evropské hudby
MKV – kulturní diference, lidské
vztahy-hudba etnických skupin
EV – základní podmínky životvýchova k životnímu prostředíhudba, hluk, rámus
MDV – vnímání autora mediálních
sdělení-výběr kvalitní hudby,
osobnostní a sociální výchovakreativita a sebepoznání
Hudba provází výuku – ČJ, M, Vl,
TV, VV-umělecká období a jejich
charakteristika-úměrně věku žáka
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 vytváří v rámci svých
 pozná a umí pojmenovat
varhany a harfu
individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
 ztvárňuje hudbu pohybem
 provádí hudebně pohybovou
činnost (držení těla, chůze,
s využitím tanečních kroků, na
pochod, tanečně hudební hry)
základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové
improvizace

pohybová improvizace
regionální lidové tance, charleston

 zná rozdíly pojmů dirigent,
 rozpozná v proudu znějící
sbormistr, kapelník
hudby některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní  pozná hudbu koncertní,
na metrorytmické, tempové,
chrámovou, symfonickou,
dynamické i zřetelné harmonické
lidovou, jazzovou, rockovou a
změny
swingovou
 nabyde povědomí o
skladatelském významu J.S.
Bacha, W.A. Mozarta, L.
Janáčka, V. Nováka

písně s rozsahem větším než
oktáva
hudba instrumentální, vokální a
vokálně instrumentální
nejméně osm poslechových
skladeb

Poznámky:
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni
Vzdělávání v oboru hudební výchova:
Hudební výchova je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Dobrá úroveň hudebně estetické kultury patří k důležitým znakům
všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Hudebně estetické vzdělávání vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které
mu umožňují správně vnímat hudbu jako důležitou součást života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních,
hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit, chápat hudební jazyk jako specifickou formu komunikace, hodnotit hudební sdělení a
rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého bádání, získávat orientaci v širokém spektru hudebních stylů
a žánrů současnosti i minulosti.
Dovednosti získané v hudební výchově jsou potřebné nejen pro kvalitní všeobecné vzdělání, ale umožňují pochopit i společensko-kulturní
vývoj lidské společnosti, různorodost hudební kultury různých národů a národností. Při realizaci hudební výchovy se vytvářejí předpoklady pro
rozvoj žákovy celkové hudebnosti.V předmětu hudební výchova jsou zařazena tato průřezová témata: kulturní diference, lidské vztahy, etnický
původ, multikulturalita, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality, fungování a vliv médií ve společnosti.
Časové vymezení předmětu:
- 6. – 9. ročník 1 hodina týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy, výchovné koncerty v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a v jiných sálech. Formy a
metody práce odpovídají charakteru učiva a cílům vzdělávání:
- skupinové vyučování
- samostatná práce
- kolektivní práce
- krátkodobé projekty
- výchovné koncerty
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení:
- učitel vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání a hodnocení informací a hudebního materiálu (poslechového i
notového)
- vede žáky k třídění hudebního materiálu z hlediska estetického a možností vlastní interpretace
- používá odbornou terminologii
- učitel provází žáky při hledání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi
- učitel vede žáky k využívání vlastní zkušenosti a poznatků z jiných předmětů
- učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Kompetence k řešení problémů:
- učitel zadává úkol tak, aby žáci rozpoznali problém a hledali správná řešení, vyhodnocovali je a volili optimální postup
- s chybou žáka pracuje jako s prostředkem ke správnému řešení
- předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení
- učitel nechává žáky vyhledávat významné sémantické prvky ve znějící skladbě, srovnávat je a slovně charakterizovat, hledat
souvislosti s vlastní zkušeností
- učitel zadává úkoly k samostatnému a kritickému přemýšlení
Kompetence komunikativní:
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, musí spolupracovat
- zajímá se o názory a náměty žáků, naslouchá jim
- podněcuje žáky k vyjadřování vlastních názorů, k jejich obhajobě vhodnou formou, k toleranci jiných názorů, k naslouchání jeden
druhému, sám vyjadřuje svůj názor
Kompetence sociální a personální:
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, spolupráce a respektování názoru druhého
- učí žáky hodnotit práci svoji i ostatních, chápat odlišné možnosti spolužáků
- zapojuje podle možností žáky do interpretace, poslechové analýzy i teoretických úkolů
- zadává přiměřené úkoly a umožňuje každému žákovi zažít úspěch
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-

podněcuje žáky ke spolupráci, zadává skupinové úkoly
přizpůsobuje scénář krátkodobých projektů, kolektivní práce konkrétním žákům, zároveň zohledňuje jejich návrhy a názory
podněcuje vzájemnou motivaci mezi žáky

Kompetence občanské:
- učitel vytváří prostor pro žáky a jejich reflexi hudebně společenského dění, jejich názory respektuje
- vede žáky k ohleduplnosti, k chápání a respektování různorodosti hudební kultury, svobody hudebního projevu, k respektování
druhých i sebe samých
- objevuje se žáky hodnoty kulturních tradic, zapojuje se se žáky do hudebně kulturního dění
Kompetence pracovní:
- učitel vede žáky k dodržování pracovních zásad, vyžaduje dodržování kvality, postupů a termínů
- učí žáky koncentrovat se na výkon, jeho dokončení při dodržení vymezených pravidel
- vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem a tvořivosti
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VOKÁLNÍ
ČINNOSTI
OSV
doprovází na hudební
lidové i umělé písně
nástroj(e)
 sebepojetí a
tvořivé hry a muzikoterapeutické
sebepoznání,
aktivity
 PČ
doprovází na hudební
mluvní
projev
 psychohygiena,
nástroj(e)
jednohlasý
a
vícehlasý
zpěv,
kánon
 OV
doprovází na nástroje
zpěv
ve
sboru,
ladění
dle
nástrojů
a
 kreativita
z Orffova instrumentáře
dalších
zpívajících
 mezilidské vztahy, RV
zpívá první,druhý a další
brániční dýchání
hlas(y)
posazení hlavového tónu
využívá sborovou inteligenci
rozšiřování hlasového rozsahu
tančí, vyjadřuje hudbu
pěvecké dělení slov, frázování
 kooperace a kompetice
pohybem
jednoduchý dvojhlas
 komunikace
vokalizace
 F
hlasová hygiena
hlasová nedostatečnost, její
nápravy
uplatňuje získané pěvecké
OSV
dovednosti a návyky při zpěvu deklamace, scat, falzet
 poznávání lidí,
intonace
a
vokální
improvizace
–
i při mluvním projevu
OV, RV
dur a moll tóniny
v běžném životě zpívá dle
improvizace
jednoduchých
svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase hudebních forem
hudební rytmus – využívání
i vícehlase, dokáže ocenit
kvatitní vokální projev druhého rytmických zákonitostí při
vokálním projevu, interpretace

Očekávané výstupy

Školní výstupy

 využívá své individuální
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách








 uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu
i při mluvním projevu
v běžném životě zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit
kvatitní vokální projev druhého



Ročník: 6.
Učivo
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rytmu ny hudební nástroje,
hra na tělo
notový zápis
rozvoj hudebního sluch a
představivosti, reprodukce tónů,
melodií, převádění melodií do
zpěvné polohy
reflexe vokálního projevu

reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace

 reprodukuje na základě svých

realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností písně a skladba
různých stylů a žánrů

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
 rozpozná některé z tanců
pohybový doprovod znějící hudby  TV
různých stylových období,
– taktování, taneční kroky, vlastní
zvolí vhodný typ hudebně
pohybové ztvárnění
pohybových prvků
pohybové reakce na změny
k poslouchané hudby a na
v proudu znějící hudby
základě individuálních
orientace v prostoru – rozvoj
hudebních schopností a
pohybové paměti, reprodukce
pohybové vyspělosti předvede pohybů prováděných při tanci či
jednoduchou pohybovou vazbu pohybových hrách

individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata a části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace

rozpozná některé z tanců
různých stylových období, zvolí
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou  orientuje se v proudu znějící
vazbu
hudby, vnímá užité výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
orientuje se v proudu znějící
význam v hudbě a na základě

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
hra na hudební nástroje
záznam hudby
vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek
pomocí hudebního nástroje

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
orientace v hudebním prostoru a
analýza hudební skladby –
postihování hudebně výrazových
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OSV
 řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

hudby, vnímá užité výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku

toho přistupuje k hudebnímu
prostředků, významné sémantické
dílu jako k logicky utvářenému prvky užité ve skladbě
celku
(zvukomalba, dušemalba, pohyb
melodie, pravidelnost a
nepravidelnost hudební formy) a
jejich význam pro pochopení díla
hudební dílo a jeho autor –
hudební skladba v kontextu
 vyhledává souvislosti mezi
s jinými hudebními i nehudebními
hudbou a jinými druhy umění díly, dobou vzniku, životm autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace,
epigonství, kýč, módnost a
zařadí na základě individuálních
modernost, stylová provázanost
schopnost a získaných vědomostí
hudební styly a žánry – chápání
slyšenou hudbu do stylového
jejich funkcí vzhledem k životu
období a porovná ji z hlediska její
jedince i společnosti, kulturním
slohové a stylové příslušnosti
tradicím a zvykům
s dalšími skladbami
interpretace znějící hudby – slovní
charakterizování hudebního díla
vyhledává souvislosti mezi
(slohové a stylové zařazení)
hudbou a jinými druhy umění
vytváření vlastních soudů a
preferencí

Poznámky:
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MV
 kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení, ČJ
 interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
 OSV
mezilidské
vztahy
 VV

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 7.

Mezipředmětové vztahy,
Očekávané výstupy
Školní výstupy
Učivo
průřezová témata, projekty,
kurzy
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
OSV
 využívá své individuální hudební  doprovází na hudební
lidové i umělé písně
schopnosti a dovednosti při
nástroj(e)
 sebepojetí a
tvořivé hry a muzikoterapeutické
hudebních aktivitách
sebepoznání,
aktivity

PČ
 doprovází na hudební
mluvní projev
 psychohygiena,
nástroj(e)
jednohlasý
a
vícehlasý
zpěv,
kánon
 OV
 doprovází na nástroje
zpěv
ve
sboru,
ladění
dle
nástrojů
a
 kreativita
z Orffova instrumentáře
dalších
zpívajících
 mezilidské vztahy, RV
 zpívá první,druhý a další
brániční
dýchání
hlas(y)
posazení hlavového tónu
 využívá sborovou inteligenci rozšiřování hlasového rozsahu
tančí, vyjadřuje hudbu
pěvecké dělení slov, frázování
 kooperace a kompetice
pohybem
jednoduchý dvojhlas
 komunikace
vokalizace
 F
hlasová hygiena
hlasová nedostatečnost, její
nápravy
 uplatňuje získané pěvecké
 uplatňuje získané pěvecké
OSV
dovednosti a návyky při zpěvu
dovednosti a návyky při zpěvu deklamace, scat, falzet
intonace a vokální improvizace –  poznávání lidí,
i při mluvním projevu
i při mluvním projevu
OV, RV
dur a moll tóniny
v běžném životě zpívá dle
v běžném životě zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě
svých dispozic intonačně čistě improvizace jednoduchých
a rytmicky přesně v jednohlase
a rytmicky přesně v jednohlase hudebních forem
hudební rytmus – využívání
i vícehlase, dokáže ocenit
i vícehlase, dokáže ocenit
kvatitní vokální projev druhého
kvatitní vokální projev druhého rytmických zákonitostí při
vokálním projevu, interpretace
rytmu ny hudební nástroje,
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reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace

 eprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata a části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace

realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovednostípísně a skladba různých
 rozpozná některé z tanců
stylů a žánrů
různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně
rozpozná některé z tanců
pohybových prvků
různých stylových období, zvolí
k poslouchané hudby a na
vhodný typ hudebně pohybových
základě individuálních
prvků k poslouchané hudbě a na
hudebních schopností a
základě individuálních hudebních
pohybové vyspělosti předvede
schopností a pohybové vyspělosti
jednoduchou pohybovou vazbu
předvede jednoduchou pohybovou
vazbu

 orientuje se v proudu znějící
hudby, vnímá užité výrazové

hra na tělo
notový zápis
rozvoj hudebního sluch a
představivosti, reprodukce tónů,
melodií, převádění melodií do
zpěvné polohy
reflexe vokálního projevu
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
hra na hudební nástroje
záznam hudby
vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek
pomocí hudebního nástroje
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
 TV
pohybový doprovod znějící hudby
– taktování, taneční kroky, vlastní
pohybové ztvárnění
pohybové reakce na změny
v proudu znějící hudby
orientace v prostoru – rozvoj
pohybové paměti, reprodukce
pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
orientace v hudebním prostoru a
analýza hudební skladby –
postihování hudebně výrazových
prostředků, významné sémantické
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OSV
 řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

orientuje se v proudu znějící
hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky,
chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje
k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě
toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému
celku

 vyhledává souvislosti mezi
zařadí na základě individuálních
schopnost a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového
období a porovná ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti
s dalšími skladbami

hudbou a jinými druhy umění

prvky užité ve skladbě
(zvukomalba, dušemalba, pohyb
melodie, pravidelnost a
nepravidelnost hudební formy) a
jejich význam pro pochopení díla
hudební dílo a jeho autor –
hudební skladba v kontextu
s jinými hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku, životm autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace,
epigonství, kýč, módnost a
modernost, stylová provázanost
hudební styly a žánry – chápání
jejich funkcí vzhledem k životu
jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
interpretace znějící hudby – slovní
charakterizování hudebního díla
(slohové a stylové zařazení)
vytváření vlastních soudů a
preferencí

vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění

Poznámky:
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MV
 kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení, ČJ
 interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
 OSV
mezilidské
vztahy
 VV

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Ročník: 8.
Učivo

 využívá své individuální hudební  doprovází na hudební
schopnosti a dovednosti při
nástroj(e)
hudebních aktivitách
 doprovází na hudební
nástroj(e)
 doprovází na nástroje
z Orffova instrumentáře
 zpívá první,druhý a další
hlas(y)
 využívá sborovou inteligenci
tančí, vyjadřuje hudbu
pohybem

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
lidové i umělé písně
tvořivé hry a muzikoterapeutické
aktivity
mluvní projev
jednohlasý a vícehlasý zpěv, kánon
zpěv ve sboru, ladění dle nástrojů a
dalších zpívajících
brániční dýchání
posazení hlavového tónu
rozšiřování hlasového rozsahu
pěvecké dělení slov, frázování
jednoduchý dvojhlas
vokalizace
hlasová hygiena
hlasová nedostatečnost, její
nápravy
 uplatňuje získané pěvecké
 uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu
dovednosti a návyky při zpěvu deklamace, scat, falzet
intonace a vokální improvizace –
i při mluvním projevu
i při mluvním projevu
dur a moll tóniny
v běžném životě zpívá dle
v běžném životě zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě
svých dispozic intonačně čistě improvizace jednoduchých
a rytmicky přesně v jednohlase
a rytmicky přesně v jednohlase hudebních forem
hudební rytmus – využívání
i vícehlase, dokáže ocenit
i vícehlase, dokáže ocenit
kvatitní vokální projev druhého
kvatitní vokální projev druhého rytmických zákonitostí při
vokálním projevu, interpretace
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV
 sebepojetí a
sebepoznání
 mezilidské vztahy, RV






kooperace a kompetice
komunikace
psychohygiena
kraativita

OSV
 poznávání lidí,
OV, RV

reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace

realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností písně a skladba
různých stylů a žánrů
rozpozná některé z tanců
různých stylových období, zvolí
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou
vazbu

 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata a části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace

 rozpozná některé z tanců

rytmu ny hudební nástroje,
hra na tělo
notový zápis
rozvoj hudebního sluch a
představivosti, reprodukce tónů,
melodií, převádění melodií do
zpěvné polohy
reflexe vokálního projevu

 kulturní diference
 multikulturalita

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
hra na hudební nástroje
záznam hudby
vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek
pomocí hudebního nástroje
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
pohybový doprovod znějící hudby
– taktování, taneční kroky, vlastní
pohybové ztvárnění
pohybové reakce na změny
 TV
v proudu znějící hudby
 OSV-řešení problému a
orientace v prostoru – rozvoj
rozhodovací dovednosti
pohybové paměti, reprodukce
pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách

různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků
k poslouchané hudby a na
základě individuálních
hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede POSLECHOVÉ ČINNOSTI
jednoduchou pohybovou vazbu orientace v hudebním prostoru a
analýza hudební skladby –
postihování hudebně výrazových
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prostředků, významné sémantické
prvky užité ve skladbě
 orientuje se v proudu znějící
(zvukomalba, dušemalba, pohyb
hudby, vnímá užité výrazové
melodie, pravidelnost a
orientuje se v proudu znějící
prostředky a charakteristické
hudby, vnímá užité výrazové
sémantické prvky, chápe jejich nepravidelnost hudební formy) a
jejich význam pro pochopení díla
prostředky a charakteristické
význam v hudbě a na základě
hudební dílo a jeho autor –
sémantické prvky, chápe jejich
toho přistupuje k hudebnímu
význam v hudbě a na základě toho
dílu jako k logicky utvářenému hudební skladba v kontextu
s jinými hudebními i nehudebními
přistupuje k hudebnímu dílu jako
celku
díly, dobou vzniku, životm autora,
k logicky utvářenému celku
vlastními zkušenostmi (inspirace,
 vyhledává souvislosti mezi
epigonství, kýč, módnost a
hudbou a jinými druhy umění modernost, stylová provázanost
hudební styly a žánry – chápání
 zařadí na základě
jejich funkcí vzhledem k životu
individuálních schopností a
jedince i společnosti, kulturním
získaných vědomostí slyšenou
tradicím a zvykům
hudbu do stylového období a
interpretace znějící hudby – slovní
porovnává ji z hlediska její
charakterizování hudebního díla
slohové i stylové příslušnosti
(slohové a stylové zařazení)
s dalšími skladbami
vytváření vlastních soudů a
preferencí
vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění

 zařadí na základě

Světová vážná i populární hudba

individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její
slohové i stylové příslušnosti
s dalšími skladbami
Poznámky:
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MV
 kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení, ČJ
 interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
 OSV
 mezilidské vztahy
 VV
 fungování a vliv médií ve
společnosti
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 9.

Mezipředmětové vztahy,
Očekávané výstupy
Školní výstupy
Učivo
průřezová témata, projekty,
kurzy
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
OSV
 využívá své individuální hudební  doprovází na hudební
lidové i umělé písně
schopnosti a dovednosti při
nástroj(e)
 sebepojetí a
tvořivé hry a muzikoterapeutické
hudebních aktivitách
sebepoznání,
aktivity

PČ
 doprovází na hudební
mluvní projev
 psychohygiena,
nástroj(e)
jednohlasý
a
vícehlasý
zpěv,
kánon
 OV
 doprovází na nástroje
zpěv
ve
sboru,
ladění
dle
nástrojů
a
 kreativita
z Orffova instrumentáře
dalších
zpívajících
 mezilidské vztahy, RV
 zpívá první,druhý a další
brániční
dýchání
hlas(y)
posazení hlavového tónu
 využívá sborovou inteligenci rozšiřování hlasového rozsahu
tančí, vyjadřuje hudbu
pěvecké dělení slov, frázování
 kooperace a kompetice
pohybem
jednoduchý dvojhlas
 komunikace
vokalizace
 F
hlasová hygiena
hlasová nedostatečnost, její
nápravy
 uplatňuje získané pěvecké
 uplatňuje získané pěvecké
OSV
dovednosti a návyky při zpěvu
dovednosti a návyky při zpěvu deklamace, scat, falzet
intonace a vokální improvizace –  poznávání lidí,
i při mluvním projevu
i při mluvním projevu
OV, RV
dur a moll tóniny
v běžném životě zpívá dle
v běžném životě zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě
svých dispozic intonačně čistě improvizace jednoduchých
a rytmicky přesně v jednohlase
a rytmicky přesně v jednohlase hudebních forem
hudební rytmus – využívání
i vícehlase, dokáže ocenit
i vícehlase, dokáže ocenit
kvatitní vokální projev druhého
kvatitní vokální projev druhého rytmických zákonitostí při
vokálním projevu, interpretace
rytmu ny hudební nástroje,
393

reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace

 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata a části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace

realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností písně a skladba
různých stylů a žánrů

 rozpozná některé z tanců
rozpozná některé z tanců
různých stylových období, zvolí
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních

různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků
k poslouchané hudby a na
základě individuálních
hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede

hra na tělo
notový zápis
rozvoj hudebního sluch a
představivosti, reprodukce tónů,
melodií, převádění melodií do
zpěvné polohy
reflexe vokálního projevu
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
hra na hudební nástroje
záznam hudby
vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek
pomocí hudebního nástroje
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
 TV
pohybový doprovod znějící hudby
– taktování, taneční kroky, vlastní
pohybové ztvárnění
pohybové reakce na změny
v proudu znějící hudby
orientace v prostoru – rozvoj
pohybové paměti, reprodukce
pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
orientace v hudebním prostoru a
analýza hudební skladby –
postihování hudebně výrazových
prostředků, významné sémantické
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OSV
 řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

schopností a pohybové vyspělosti
jednoduchou pohybovou vazbu
předvede jednoduchou pohybovou
vazbu
 orientuje se v proudu znějící
hudby, vnímá užité výrazové
prostředky a charakteristické
orientuje se v proudu znějící
sémantické prvky, chápe jejich
hudby, vnímá užité výrazové
význam v hudbě a na základě
prostředky a charakteristické
toho přistupuje k hudebnímu
sémantické prvky, chápe jejich
dílu jako k logicky utvářenému
význam v hudbě a na základě toho
celku
přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku
 zařadí na základě
individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její
slohové i stylové příslušnosti
s dalšími skladbami

vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění

 vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění

 zařadí na základě

prvky užité ve skladbě
(zvukomalba, dušemalba, pohyb
melodie, pravidelnost a
nepravidelnost hudební formy) a
jejich význam pro pochopení díla
hudební dílo a jeho autor –
hudební skladba v kontextu
s jinými hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku, životm autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace,
epigonství, kýč, módnost a
modernost, stylová provázanost
hudební styly a žánry – chápání
jejich funkcí vzhledem k životu
jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
interpretace znějící hudby – slovní
charakterizování hudebního díla
(slohové a stylové zařazení)
vytváření vlastních soudů a
preferencí
Česká vážná a populární hudba

individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její
slohové i stylové příslušnosti
s dalšími skladbami

Poznámky:
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MV
 kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
 interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
 fungování a vliv médií ve
společnosti
 mezilidské vztahy
 jsme Evropané
 OSV-mezilidské vztahy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
předmět je postaven na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci
umožňuje rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci
k jejich realizaci nabízí prostředky tradiční, ale i nově vznikající ve VV
žák je veden tvůrčími činnostmi k odvaze uplatnit své pocity a prožitky a zapojit se do procesu komunikace
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
EV - vztah člověka k přírodě
- ekosystémy
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS - jsme Evropané
- Evropa a svět nás zajímá
OSV - poznávání lidí
- kreativita
- sebepoznání a sebepojetí
- komunikace
- hodnoty, postoje, praktická etika
- rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- kooperace a kompetice
MDV - práce v realizačním týmu
- fungování a vliv médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení
MKV - lidské vztahy
- multikulturalita
VDO - principy demokracie

-
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Časové vymezení vyučovacího předmětu:
I.STUPEŇ– 1.,2. a 3. ročník – 1 hodina týdně
4. a 5. ročník – 2 hodiny týdně
II. STUPEŇ- 6. a 7. ročník – 2 hodiny týdně
8. a 9. ročník – 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
I. STUPEŇ – výuka v kmenových třídách nebo mimo budovu školy(galerie, výstavní síně a práce v plenéru)
II. STUPEŇ - výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky nebo mimo budovu školy (práce
v plenéru, galerie, výstavní síně a výtvarné exkurze)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé
projekty.
Kompetence k učení

- učitel vede žáky k tomu, aby při své tvorbě poznávali vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokázali zpětně uvědomit problémy
související s realizací
- učitel vede žáka k samostatné a tvůrčí práci
- učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů

- vyučující žákům předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky,
-

materiálů a pomůcek
při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
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- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní

- učitel nechá žákům při práci ve skupině dostatečný prostor k tomu, aby mohli vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat
názor druhých
- učitel umožní žákům využívat různé výtvarné prostředky
- učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace
Kompetence sociální a personální

- učitel dohlíží na respektování pravidel při práci v týmu, sleduje, zda je žáci dodržují a zda svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu
práce
- učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence občanské

- při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu
- učitel vede žáky k respektování názoru druhých
- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
-

učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů

Kompetence pracovní

-

při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla
žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem
učitel vede žáky k dodržování pravidel hygieny
učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 1.

Školní výstupy

Učivo

 žák rozpoznává a pojmenovává  umí pojmenovat to, co chce
prvky vizuálně obrazného
ztvárnit;
vyjádření ( linie, tvary, objemy,
 organizuje vlastní výtvarnou
barvy, objekty ); porovnává je a
apráci;
třídí na základě odlišností
 uvědoměle zachází s některými
vycházejících z jeho zkušeností,
prostředky a materiály;
vjemů, zážitků a představ
 ovládá základní technické
dovednosti;
 zvládá techniku malby
 žák projevuje v tvorbě své
vodovými barvami temperami,
vlastní zkušenosti; uplatňuje
suchým pastelem,
při tom v plošném i prostorovém
voskovkami, umí míchat
uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy
barvy, objekty
 zvládá kresbu měkkým
a další prvky a jejich kombinace
materiálem, dřívkem
 modeluje z plastelíny, tvaruje
papír

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

 umí výtvarně zpracovat
přírodní materiál – otisk,
nalepování, dotváření

malba a kresba založená na
vlastních zkušenostech, podle
svých představ i podle předloh
malba a kresba – rozvíjení
smyslové citlivosti
teorie barvy – barvy základní
a doplňkové, teplé a studené
jejich výrazové vlastnosti,
kombinace barev
výrazové vlastnosti linie, tvaru,
jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektů do celku,
vnímání velikosti
techniky plastického vyjádřenívnímání zrakem, hmatem,
pohybem
další výtvarné techniky, motivace
založena na fantazii a smyslového
vnímání
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VDO – Občanská společnost
a škola – výchova k samostatnosti
a sebekritice, ohleduplnost
EV – Ekosystémy,
Vztah člověka k prostředí
– výchova k životnímu prostředí
PRV, M, ČJ- čtení

vhodné prostředky

 interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná
 učí se rozpoznávat známé
vyjádření; odlišné interpretace
ilustrátory dětských knih
porovnává se svojí dosavadní
zkušeností

MDV – Kritické čtení a vnímání
zvládá použití výtvarných technik
mediálních sdělení – kritický
na základě vlastní zkušenosti a
přístup k výtvarnému umění a vést
prožitku
k všeobecné informovanosti a
orientaci ve výtvarném umění

 žák na základě vlastní
zkušenosti nalézá a do komunikace  zvládá použití výtvarných
technik na základě vlastní
zapojuje obsah vizuálně obrazných
zkušenosti a prožitku
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral, či upravil

prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla, umístění
v prostoru

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 2.

Školní výstupy

Učivo

 žák rozpoznává a pojmenovává  umí pojmenovat to, co chce
prvky vizuálně obrazného
ztvárnit;
vyjádření ( linie, tvary, objemy,
 organizuje vlastní výtvarnou
barvy, objekty ); porovnává je a
apráci;
třídí na základě odlišností
 uvědoměle zachází s některými
vycházejících z jeho zkušeností,
prostředky a materiály;
vjemů, zážitků a představ
 ovládá základní technické
dovednosti;
 zvládá techniku malby
 žák projevuje v tvorbě své
vodovými barvami, temperami,
vlastní zkušenosti; uplatňuje
suchým pastelem, voskovkami,
při tom v plošném i prostorovém
umí míchat barvy
uspořádání linie, tvary, objemy,
 zvládá kresbu měkkým
barvy, objekty a další prvky a jejich
materiálem, dřívkem(špejlí),
kombinace
perem,měkkou tužkou
 modeluje z plastelíny, tvaruje
papír, těsto
 umí zvolit vhodnou techniku,
která by co nejvíce vystihovala
ztvárňovaný objekt
 žák vyjadřuje rozdíly
při vnímání události různými
smysly a pro jejich vizuálně
 umí výtvarně zpracovat
obrazné vyjádření volí vhodné
přírodní materiál – otisk,

malba a kresba založená na
vlastních zkušenostech, podle
svých představ i podle předloh
malba a kresba – rozvíjení
smyslové citlivosti
teorie barvy – barvy základní
a doplňkové, teplé a studené
jejich výrazové vlastnosti,
kombinace barev
výrazové vlastnosti linie, tvaru,
jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektů do celku,
vnímání velikosti
techniky plastického vyjádřenívnímání zrakem, hmatem,
pohybem
další výtvarné techniky, motivace
založena na fantazii a smyslového
vnímání
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VDO – Občanská společnost
a škola – výchova k samostatnosti
a sebekritice, ohleduplnost
EV – Ekosystémy,
Vztah člověka k prostředí
– výchova k životnímu prostředí
PRV, M, ČJ- čtení

prostředky

nalepování, dotváření
 dovede používat různé druhy a
tloušťky štětců dle potřeby

umí rozpoznávat známé
 interpretuje podle svých
zvládá použití výtvarných technik
ilustrátory dětských knih(Lada, na základě vlastní zkušenosti a
schopností různá vizuálně obrazná
Čtvrtek,Born, Zmatlíková,
vyjádření; odlišné interpretace
prožitku
Sekora…)
porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
 zvládá použití výtvarných
technik na základě vlastní
zkušenosti a prožitku
prostředky pro vyjádření emocí,
 žák na základě vlastní
pocitů, nálad, fantazie, představ
zkušenosti nalézá a do komunikace
a osobních zkušeností – manipulace
zapojuje obsah vizuálně obrazných
s objekty, pohyb těla, umístění
vyjádření, která samostatně
v prostoru
vytvořil, vybral, či upravil

Poznámky:
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MDV – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení – kritický
přístup k výtvarnému umění a vést
k všeobecné informovanosti a
orientaci ve výtvarném umění

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 3.

Školní výstupy

Učivo

 žák rozpoznává a pojmenovává  umí pojmenovat to, co chce
prvky vizuálně obrazného
ztvárnit;
vyjádření ( linie, tvary, objemy,
 organizuje vlastní výtvarnou
barvy, objekty ); porovnává je a
apráci;
třídí na základě odlišností
 uvědoměle zachází s některými
vycházejících z jeho zkušeností,
prostředky a materiály;
vjemů, zážitků a představ
 ovládá základní technické
dovednosti;
 zvládá techniku malby
 žák projevuje v tvorbě své
vodovými barvami, temperami,
vlastní zkušenosti; uplatňuje
suchým pastelem, voskovkami,
při tom v plošném i prostorovém
umí míchat barvy
uspořádání linie, tvary, objemy,
 zvládá kresbu měkkým
barvy, objekty a další prvky a jejich
materiálem, dřívkem(špejlí),
kombinace
perem,měkkou tužkou,rudkou,
uhlem
 modeluje z plastelíny, tvaruje
papír, těsto
 umí zvolit vhodnou techniku,
která by co nejvíce vystihovala
ztvárňovaný objekt
 žák vyjadřuje rozdíly
 zvládne prostorovou techniku
při vnímání události různými
smysly a pro jejich vizuálně
 zvládne rozfoukávání i
obrazné vyjádření volí vhodné
zapouštění barev

malba a kresba založená na
vlastních zkušenostech, podle
svých představ i podle předloh
malba a kresba – rozvíjení
smyslové citlivosti
teorie barvy – barvy základní
a doplňkové, teplé a studené
jejich výrazové vlastnosti,
kombinace barev
výrazové vlastnosti linie, tvaru,
jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektů do celku,
vnímání velikosti
techniky plastického vyjádřenívnímání zrakem, hmatem,
pohybem
další výtvarné techniky, motivace
založena na fantazii a smyslového
vnímání
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
VDO – Občanská společnost
a škola – výchova k samostatnosti
a sebekritice, ohleduplnost
EV – Ekosystémy,
Vztah člověka k prostředí
– výchova k životnímu prostředí
PRV, M, ČJ- čtení

prostředky

 umí výtvarně zpracovat

přírodní materiál – otisk,
nalepování, dotváření,tisk
 dovede používat různé druhy a
tloušťky štětců dle potřeby
 interpretuje podle svých
 umí vyjádřit své pocity(radost, zvládá použití výtvarných technik
schopností různá vizuálně obrazná
teplo, rytmus…)
na základě vlastní zkušenosti a
vyjádření; odlišné interpretace
prožitku
 umí rozpoznat známé
porovnává se svojí dosavadní
ilustrátory dětských knih(Lada,
zkušeností
Čtvrtek,Born, Zmatlíková,
Sekora…)

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

 zvládá použití výtvarných
technik na základě vlastní
zkušenosti a prožitku

prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla, umístění
v prostoru

Poznámky:
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MDV – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení – kritický
přístup k výtvarnému umění a vést
k všeobecné informovanosti a
orientaci ve výtvarném umění

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 4.

Školní výstupy

Učivo

 Žák při vlastních tvůrčích
 prohloubí si a zdokonalí
činnostech pojmenovává prvky
techniky malby a kresby
vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné).

malba a kresba podle předlohy,
skutečnosti, fantazie a nálady
prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, objemy, světelné
a barevné kvality

 dokáže kresbou i malbou
vystihnout tvar, strukturu
materiálu, zvládne obtížnější
práce s linií
 užívá a kombinuje prvky
obrazného vyjádření v plošném
vyjádření linie, v prostorovém
vyjádření a uspořádání prvků
 získává cit pro prostorové
ztvárnění zkušeností získané
pohybem a hmatem

uspořádání objektů do celků na
základě jejich výraznosti, velikosti
a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
modelování z plastelíny,
těsta,papíru

 Žák při tvorbě vizuálně
 umí barevně vyjádřit své
obrazných vyjádření se vědomě
pocity a nálady, pojmenovává a
zaměřuje na projevení vlastních
porovnává světlostní poměry,
životních zkušeností i na tvorbu
barevné kontrasty a proporční
vyjádření, která mají komunikační
vztahy

prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar

 Žák užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření ve
vztahu k celku; v plošném
vyjádření linie a barevné plochy;
v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup;
v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu
k vlastnímu tělu i jako nezávislí
model.

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
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MKV – kulturní diference – lidské
vztahy( empatie) – etnický původ

účinky pro jeho nejbližší sociální
vztahy

malby a kresby, grafické techniky

 Žák nalézá vhodné prostředky
pro vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání dalšími
smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě.

 hledá a nalézá vhodné
prostředky pro svá vyjádření na
základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření
nových prostředků
 umí výtvarně zpracovat
přírodní materiály

vizuálně obrazná vyjádření
podnětů hmatových, sluchových,
pohybových
umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, film,tiskoviny, televize,
reklama
aranžování ploché i plastické

 Žák osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k realitě,
k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky ( včetně prostředků a
postupů současného výtvarného
umění).

 žák si vytváří škálu obrazně
vizuálních elementů
k vyjádření osobitého přístupu
k realitě

přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením z hlediska vnímání a
motivace

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

interpretace vizuálně obrazných
 poznává ilustrace známých
ilustrátorů ( J. Lada, O. Sekora vyjádření v rámci skupin, v nichž
se dítě pohybuje; jejich
H. Zmatlíková, A. Born,…)
porovnávání s vlastní interpretací
ilustrátoři dětských knih a filmů
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MDV – stavba mediálních sdělení

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

 komunikuje o obsahu svých
děl
 zaměřuje se vědomě na
projevení vlastních životních
zkušeností v návaznosti na
komunikaci

ověřování komunikačních účinků
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Poznámky:

408

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 5.

Školní výstupy

Učivo

 Žák při vlastních tvůrčích
 prohloubí si a zdokonalí
činnostech pojmenovává prvky
techniky malby a kresby
vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

malba a kresba podle předlohy,
skutečnosti, fantazie a nálady
prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, objemy, světelné
a barevné kvality

 Žák užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření ve
vztahu k celku; v plošném
vyjádření linie a barevné plochy;
v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup;
v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu
k vlastnímu tělu i jako nezávislí
model.

 dokáže kresbou i malbou
vystihnout tvar, strukturu
materiálu, zvládne obtížnější
práce s linií
 užívá a kombinuje prvky
obrazného vyjádření v plošném
vyjádření linie, v prostorovém
vyjádření a uspořádání prvků
 získává cit pro prostorové
ztvárnění zkušeností získané
pohybem a hmatem

 Žák při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření se vědomě
zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu

 umí barevně vyjádřit své

uspořádání objektů do celků
na základě jejich výraznosti,
velikosti a vzájemného postavení
ve statickém a dynamickém
vyjádření
modelování z plastelíny, těsta,
papíru

pocity a nálady, pojmenovává a prostředky pro vyjádření emocí,
porovnává světlostní poměry, pocitů, nálad, fantazie, představ a
barevné kontrasty a proporční osobních zkušeností – manipulace
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MKV – kulturní diference – lidské
vztahy( empatie) – etnický původ

vyjádření, která mají komunikační
účinky pro jeho nejbližší sociální
vztahy

s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar
malby a kresby, grafické techniky

vztahy

 Žák nalézá vhodné prostředky
pro vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání dalšími
smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě.

 hledá a nalézá vhodné
prostředky pro svá vyjádření na
základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření
nových prostředků
 umí výtvarně zpracovat
přírodní materiály

 Žák osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k realitě,
k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky ( včetně prostředků a
postupů současného výtvarného
umění).

 žák si vytváří škálu obrazně
vizuálních elementů
k vyjádření osobitého přístupu
k realitě

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

 pozná ilustrace známých
ilustrátorů ( J. Lada, O. Sekora interpretace vizuálně obrazných
vyjádření v rámci skupin, v nichž
H. Zmatlíková, A. Born,…)
se dítě pohybuje; jejich
porovnávání s vlastní interpretací

vizuálně obrazná vyjádření
podnětů hmatových, sluchových,
pohybových
umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, film, tiskoviny,
televize, reklama
aranžování ploché i plastické
přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením z hlediska vnímání a
motivace

ilustrátoři dětských knih a filmů
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MDV – stavba mediálních sdělení

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

 komunikuje o obsahu svých
děl
 zaměřuje se vědomě na
projevení vlastních životních
zkušeností v návaznosti na
komunikaci

ověřování komunikačních účinků
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Poznámky:

412

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 6.

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
kresebné studie - linie, tvar, objem HV - rytmus, melodie
 žák vybírá, vytváří a
 vybírá a samostatně vytváří
- jejich rozvržení v obrazové ploše, OSV – kreativita
pojmenovává co nejširší škálu
bohatou škálu vizuálně
prvků vizuálně obrazných
obrazných elementů zkušeností v objemu, v prostoru, jejich
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje
z vlastního vnímání, z představ vztahy, podobnost, kontrast,
rytmus
je pro vyjádření vlastních
a poznání., uplatňuje osobitý
zkušeností, vjemů, představ a
přístup k realitě
jednoduché plošné kompozice
poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání
 variuje různé vlastnosti prvků a z geometrických tvarů , řazení,
rytmus, prolínání, množení,
osobitých výsledků
jejich vztahů pro získání
vyvažování, přímka, křivka
osobitých výsledků
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

rozvíjení smyslové citlivosti.

 žák užívá vizuálně obrazná
vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie

 žák užívá prostředky pro
zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě

souvislost zrakového vnímání s
 užívá viz. obr. vyjádření k
zachycení zkušeností získaných vjemy ostatních smyslů. Např.
hmat - reliéfní autoportrét, tvary ze
pohybem a hmatem
zmačkaného papíru

OSV – rozvoj schopností
poznávání

plastická tvorba - papír, hlína, drát,
sádra

 správně užívá techniku malby, malba
texturu, míchá a vrství barvy

teorie barev - teplé a studené
barvy, barvy příbuzné
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PŘ – živá, neživá příroda

užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová
grafika, fotografie, video, animace

 žák vybírá, kombinuje a
vytváří prostředky pro vlastní
osobité vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

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

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

 žák porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a

plastická a prostorová tvorba

 vytváří společné kompozice v
prostoru - instalace, své
představy dokáže převést do
objemových rozměrů

 dokáže využít perspektivu ve
svém vlastním výtvarném
vyjádření

 zobrazuje vlastní fantazijní
představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního
vyjádření

 umí využívat znalostí o
základních , druhotných a
doplňkových barvách k
osobitému výtvarnému

EV – lidské aktivity a problémy
společná práce na jednom objektu, životního prostředí
OSV - komunikace
koordinace, komunikace

základní poučení o perspektivě,
Čj - Řecko a Řím - báje a pověsti
umístění postav na plochu, velikost D - Egypt
objektů
Výtvarný projekt - Egypt (
hieratická perspektiva, kánon
lidské postavy, hieroglyfy,
výzdoba pyramid, papyrus)
EGS – Jsme Evropané
subjektivní vyjádření fantastických
VDO –principy demokracie
představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů kombinované techniky.
Kategorizace představ, prožitků,
zkušeností, poznatků - uplatnění
při vlastní tvorbě
přírodní motivy ( rostliny, neživá
příroda, živočichové), člověk, náš
svět, vesmír, bytosti, události
zvětšování ( makrokosmos),
zmenšování ( mikrokosmos) -
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EV – ekosystémy

kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

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

vyjádření

detail, polodetail, celek

dekorační práce - využití tvaru,
 využívá dekorativních postupů, linie, kombinace barev a
pravidelného střídání lineárních
rozvíjí si estetické cítění.
symbolů

MDV – fungování a vliv médií ve

společnosti

písmo a užitá grafika např. plakát,
reklama, obal na CD, obal na
knihu, časopis

 výtvarně se vyjadřuje k
lidovým tradicím, zvykům a
svátkům.

 užívá viz. obr. vyjádření k
zachycení vztahu ke konkrétní
osobě.

tematické práce - Vánoce,
Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba
interiéru. Např. vitráž, malba na
sklo, vystřihování, vyřezávání

subjektivní výtvarné vyjádření
reality
vnímání okolních jevů

Poznámky:
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ČJ - poezie a próza s tématem
Vánoc

OSV – sebepoznání a sebepojetí,

komunikace

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 7.

Školní výstupy

Učivo

 žák vybírá, vytváří a
 vybírá a samostatně vytváří
pojmenovává co nejširší škálu
bohatou škálu vizuálně
prvků vizuálně obrazných
obrazných elementů zkušeností
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje
z vlastního vnímání, z představ
je pro vyjádření vlastních
a poznání
zkušeností, vjemů, představ a
 uplatňuje osobitý přístup k
poznatků; variuje různé vlastnosti
realitě
prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků
 uvědomuje si možnost
kompozičních přístupů a
postupů

 žák užívá vizuálně obrazná

prvky viz. obr. vyjádření kresebné etudy - objem, tvar, linie
- šrafování

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – rozvoj schopností
poznávání

analýza celistvě vnímaného tvaru
na skladebné prvky
experimentální řazení,
seskupování, zmenšování,
zvětšování, zmnožování, vrstvení
tvarů a linií v ploše i prostoru horizontála, vertikála, kolmost,
střed, symetrie, asymetrie,
dominanta)

vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností
rozvíjení smyslové citlivosti.
získaných ostatními smysly a
Přenášení prostoru na plochu
 užívá viz. obr. vyjádření k
k zaznamenání podnětů z představ
zachycení zkušeností získaných
a fantazie
záznam autentických smyslových
pohybem, hmatem a sluchem
zážitků, emocí, myšlenek

EV- vztah člověka k prostředí
OSV – rozvoj schopností
poznávání

 žák užívá prostředky pro
zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě

 správně užívá techniku malby,

barevné vyjádření
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EV- lidské aktivity a problémy
životního prostředí

užívá některé metody uplatňované
texturu, míchá a vrství barvy
v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová
 hodnotí a využívá výrazové
grafika, fotografie, video, animace
možnosti barev a jejich
kombinací

odstín - sytost, tón, harmonie,
kontrast, jemné rozdíly - využití
ve volné tvorbě i praktickém užití
(např. oděv, vzhled interiéru)

 žák vybírá, kombinuje a
vytváří prostředky pro vlastní
osobité vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

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

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

 žák porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a

 rozliší působení viz. obr.
vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického
obsahu
 využívá dekorativních postupů,
rozvíjí si estetické cítění
 vybírá a kombinuje výtvarné
prostředky k vyjádření své
osobitosti a originality

 užívá prostředky k zachycení
jevů a procesů v proměnách,
vývoji a vztazích
 užívá viz. obr. vyjádření k
zaznamenání podnětů z

kategorizace představ, prožitků,
zkušeností, poznatků

MKV - multikulturalita
OSV - kreativita
užitá grafika. Písmo - styly a druhy MDV, ČJ – tvorba mediálního
sdělení
písma
výtvarný projekt - V duchu
českých tradic
tematické práce - Vánoce,
Velikonoce, pálení čarodějnic
vlastní prožívání, interakce
s realitou

OSV – sebepoznání a sebepojetí

událost - originální dokončení
situace - vyprávění výtvarnými
prostředky

ČJ - literární texty

uplatnění subjektivity ve viz. obr.
vyjádření. Např. fantazijní variace

OSV - kreativita
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kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

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

představ a fantazie

na základní tvary písmen

 uvědomuje si na konkrétních
příkladech různorodost zdrojů
interpretace viz. obr. vyjádření

práce s uměleckým dílem.
Experimenty s reprodukcemi um.
děl - hledání detailu, základních
geometrických tvarů, skládání,
deformování, dotváření kresbou a
barvou
koláž

 vytváří společné kompozice v
prostoru - instalace

architektura

EGS – Evropa a svět nás zajímá
Výtvarný projekt - umění
středověku

D - románský sloh
OSV – poznávání lidí
EGS – Jsme Evropané

 ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či
samostatně vytvářených viz.
obr. vyjádření v sociálních
vztazích; nalézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci
 k tvorbě užívá některé metody kategorizace poznatků a uplatnění D - doba gotiky
soudobého výtvarného umění - při vlastní tvorbě a interpretaci
počítačová grafika, fotografie,
video, animace
barevné kompozice geometrických
tvarů, tvarová kompozice
Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 8.

Školní výstupy

Učivo

 žák vybírá, vytváří a
 vybírá a samostatně vytváří
pojmenovává co nejširší škálu
bohatou škálu vizuálně
prvků vizuálně obrazných
obrazných elementů zkušeností
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje
z vlastního vnímání, z představ
je pro vyjádření vlastních
a poznání
zkušeností, vjemů, představ a
 uplatňuje osobitý přístup
poznatků; variuje různé vlastnosti
k realitě.
prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků
 užívá viz. obr. vyjádření
k zaznamenání vizuálních
zkušeností

 žák užívá vizuálně obrazná
vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie

 orientuje se v grafických
technikách.

kresebné etudy. Etuda s linií jako
výtvarným prostředkem

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – rozvoj schopností
poznávání

různé typy zobrazení ( podhledy,
rovnoběžné promítání)

praktické ověřování a postupné
využívání kompozičních principů
( dominanta, vertikála, horizontála,
diagonála, zlatý řez, kontrast,
harmonie) v experimentálních
činnostech a vlastní tvorbě
linoryt, tisk z koláže, papíroryt

 žák užívá prostředky pro
zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě
užívá některé metody uplatňované
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ČJ - ex libris
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

v současném výtvarném umění a
 interpretuje umělecká vizuálně
digitálních médiích – počítačová
obrazná vyjádření současnosti i
grafika, fotografie, video, animace
minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických
souvislostí i z osobních
 žák vybírá, kombinuje a
zkušeností a prožitků.
vytváří prostředky pro vlastní
osobité vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

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

EGS - Evropa a svět nás zajímá
OSV – kooperace a kompetice

písmo, užitá grafika, reklama a
propagační prostředky

vizuálně obrazná vyjádření
 správně uplatňuje techniku
současnosti i minulosti; vychází při
kresby a zachycuje prostor
tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností
a prožitků

příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých

D, ČJ - renesance, baroko,
klasicismus, romantismus
EGS – Jsme Evropané
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

pozorují, porovnávají a zařazují do
historických souvislostí základní
stavební prvky architektury (
římsa, okno, portál, sloup, sgrafita,
mozaika) - renesance, baroko

 rozvíjí se v estetickém cítění - tematické práce - Vánoce,
využívá dekorativních postupů Velikonoce - jak se slaví v jiných
zemích

 žák interpretuje umělecká

 žák porovnává na konkrétních

práce s uměleckým dílem
teoretické práce - renesance,
baroko, klasicismus - na
příkladech konkrétních výtvarných
děl vyhledávat a srovnávat různé
způsoby uměleckého vyjadřování

 zobrazuje vlastní fantazijní
představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního
vyjádření, kombinuje výtvarné
prostředky a experimentuje

zdokonalování technik kresby způsoby stínování, kontrast

OSV – rozvoj schopností
poznávání

práce s netradičními materiály

EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
OSV – sebepoznání a sebepojetí
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hodnotových soudů

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

s nimi
 správně užívá techniku malby, objemové vyjádření námětu
využívá texturu, míchá a vrství barvami - doplňkové a lomené
barvy
barvy, valéry, barvy podobné a
příbuzné subjektivní barevná
škála
lineární perspektiva - sbíhavá,
úběžníková

 užívá perspektivních postupů.

 k tvorbě užívá některé metody
současného výtvarného umění
a digitálních médií - počítačová
grafika, fotografie, video,
animace

 umí využívat znalostí o
základních, druhotných a
doplňkových barvách k
osobitému výtvarnému
vyjádření

práce s internetem - vyhledávání
www stránek - orientace
výběr, kombinace a variace ve
vlastní tvorbě.

MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí

D - renesance - objev perspektivy

MDV – fungování a vliv médií ve
společnosti

správná technika malby - zvládnutí
větší plochy
D - historické souvislosti 2. pol.
19. stol. a přelomu 19. a 20. stol.
krajinářské školy 19. stol
technika akvarelu, pastel

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 9.

Školní výstupy

Učivo

 žák vybírá, vytváří a
 vybírá a samostatně vytváří
pojmenovává co nejširší škálu
bohatou škálu vizuálně
prvků vizuálně obrazných
obrazných elementů zkušeností
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje
z vlastního vnímání, z představ
je pro vyjádření vlastních
a poznání
zkušeností, vjemů, představ a
 uplatňuje osobitý přístup
poznatků; variuje různé vlastnosti
k realitě
prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

 žák užívá vizuálně obrazná
vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie

 žák užívá prostředky pro
zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě
užívá některé metody uplatňované

techniky kresby - tužka, perko,
uhel, rudka.
dynamická kresba ( např. kruh,
koloběh vody, zátiší s jablky,
kresba hlavy)
uspořádání objektů do celků
v ploše, objemu, prostoru a
časovém průběhu ( vyjádření
vztahů, pohybu a proměn uvnitř a
mezi objekty).

 umí využívat znalostí o
základních , druhotných a
doplňkových barvách k
osobitému výtvarnému
vyjádření

komplementární barvy - textura.
symbolika barev, mísení barev,
působení barev, vztahy mezi
barvami.
kontrast ( barevný, světelný).

 orientuje se v grafických
technikách - zvládá tisk
z výšky

tisk z výšky, plochy, hloubky.
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
EV – vztah člověka k prostředí

v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová
 rozlišuje obsah viz. obr.
grafika, fotografie, video, animace
vyjádření uměleckých projevů
současnosti a minulosti,
orientuje se v oblastech
 žák vybírá, kombinuje a
moderního umění
vytváří prostředky pro vlastní
osobité vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

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

 porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
viz. obr. vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých
hodnotových soudů

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

 užívá viz. obr. vyjádření k
zachycení jevů v proměnách ,
vývoji a ve vztazích

práce s uměleckým dílem - umění
1. pol. 20. stol a 2. pol. 20. stol.
např. kubismus, surrealismus,
impresionismus.
seznamují se s hlavními
současnými trendy výtvarného
umění ( instalace, performance,
videoart, multimedia, akční umění
– akční tvar malby a kresby, landart, happening)
při práci s um. dílem hledají a
pojmenovávají základní
obrazotvorné prvky a kompoziční
přístupy, porovnávají rozdíly
výtvarných vyjádření ( abstraktní,
popisné, alegorické, symbolické,
atd.)

společná práce – komunikace
vyjádření procesuálních a
kvalitativních proměn

 žák porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých

EGS – Jsme Evropané
D - historické souvislosti 20. stol.
HV - výtvarné směry 20. stol.
promítající se v hudbě
OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika
výtvarná řada - výtvarné trendy 20.
stol.

 užívá viz. obr. vyjádření k
reflexe a vztahy zrakového
zachycení zkušeností získaných vnímání ostatními smysly
pohybem, hmatem a sluchem
uplatňování subjektivity ve viz.
obr. vyjádření.
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OSV – komunikace
EV - ekosystémy

OSV – sebepoznání a sebepojetí

hodnotových soudů
převádění pocitů těla na obrazové
znaky s hledáním vzájemných
souvislostí
žák ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či
samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních
vztazích, nalézá vhodnou formu
pro jejich prezentaci

 k tvorbě užívá některé metody
současného výtvarného umění počítačová grafika, fotografie,
video, animace - a učí se s nimi
zacházet

animovaný film - spolupráce,
komunikace

 užívá viz. obr. vyjádření
k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie

vytváření obrazových znaků na
OSV – sebepoznání a sebepojetí
základě fantazie, kombinací
představ a znalostí - rozvíjení
schopnosti rozlišovat z jaké vrstvy
představivosti znaky pocházejí

 zasazuje předměty do
neobvyklých souvislostí,
vytváří nové a neobvyklé
 zvládá zachycení pomíjivého
okamžiku - skicování

MDV – práce v realizačním týmu

reklama a propagační prostředky
(obaly, plakáty, prostředky
doplňkové reklamy, jednotlivé
propagační materiály)

prostorová tvorba – modelování.
práce v plenéru
krajinomalba, frotáž

Poznámky:
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EV – vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací obor výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a
fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do
ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i
k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem
k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce
propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi,
partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků.
Rozvržení učiva Výchova ke zdraví v jednotlivých ročnících a třídách.
Výchova ke zdraví se vyučuje 1 hodinu týdně v šestém ročníku.
Mezi hlavní metody práce patří skupinové vyučování. Důležitými zdroji informací jsou pro žáky média ( internet, televize, rozhlas) a
odborná literatura.
Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí :
Kompetence k učení :
Učitel
- pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
- podněcuje u žáků aktivní přístup k učivu
- předkládá žákům dostatek informačních zdrojů s danou tématikou
Kompetence k řešení problémů :
Učitel
- učí žáky využívat dostupných informací k řešení problémů
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-

dává prostor žákům k obhajobě svých závěrů

Kompetence komunikativní :
Učitel
- vede žáky k řízené diskuzi
- učí žáky správně formulovat myšlenky
- podporuje spolupráci žáků ve skupině
- požaduje v komunikaci používání zásad slušného chování
Kompetence sociální a personální :
Učitel
- navozuje dostatek situací, které vyžadují účinnou spolupráci ve skupině
- vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel, která si sami formují
- umožňuje spoluvytvářet příjemnou atmosféru ve třídě
Kompetence občanské :
Učitel
- učí žáky respektovat a chránit zdraví své i ostatních jedinců
- vede žáky k pochopení základních pravidel
- vede k uznání odlišných názorů
Kompetence pracovní :
Učitel
- učí pracovat ve skupinách
- vede žáky k dalšímu rozvoji
- učí je využívat získané vědomosti v běžném životě
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 respektuje přijatá pravidla soužití  zná a umí vysvětlit význam
mezi spolužáky i jinými vrstevníky
dobrého soužití mezi
a přispívá k utváření dobrých
vrstevníky a v rodině
mezilidských vztahů v komunitě
 vysvětlí role členů komunity
(rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví

 vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

Ročník: 6.
Mezipředmětové vztahy,
Učivo
průřezová témata, projekty,
kurzy
vztahy ve dvojici – kamarádství,
rodinná výchova
přátelství, láska partnerské vztahy, seberegulace a sebeorganizace
rodičovství a manželství
psychohygiena
lidské vztahy

 umí vysvětlit role členů rodiny, vztahy a pravidla soužití
třídy nebo spolku a umí uvést
příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu

 vysvětlí na příkladech vztah
mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví

v prostředí komunity-rodina, škola,
vrstevnická skupina, obec, spolek
mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe
sama i druhých přijímání názoru
druhého, empatie; chování
podporující dobré vztahy, aktivní
naslouchání, dialog, efektivní a
asertivní komunikace a kooperace
v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
tělesná a duševní hygiena, denní
přírodopis
režim – zásady osobní, intimní a
duševní hygieny, otužování, denní
režim, vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit,
význam pohybu pro zdraví
pohybový režim
427

ochrana před chronickými
nepřenosnými chorobami a před
úrazy – prevence
kardiovaskulárních a
metabolických onemocnění;
preventivní a léčebná péče;
odpovědné chování v situacích
úrazu a život ohrožujících vztahů
(úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě), základy
první pomoci
 posoudí různé způsoby chování  umí posoudit různé způsoby
chování lidí z hlediska
lidí z hlediska odpovědnosti za
zodpovědnosti za vlastní zdraví
vlastní zdraví i zdraví druhých a
i zdraví druhých a vyvodí
vyvozuje z nich osobní
z nich osobní zodpovědnost ve
odpovědnost ve prospěch aktivní
prospěch aktivní podpory
podpory zdraví
zdraví

celostní pojetí člověka ve zdraví a
nemoci – složky zdraví a jejich
interakce, základní lidské potřeby
a jejich hierarchie
vlivy vnějšího a vnitřního
prostředí na zdraví - kvalita
ovzduší, vody, hluk, osvětlení,
teplota

 usiluje v rámci svých možností podpora zdraví a její formy a zkušeností o aktivní podporu prevence a intervence,
zdraví
působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince,
 vyjadřuje svůj vlastní názor
 vyjádří vlastní názor
k problematice zdraví a
odpovědnost jedince za zdraví,
k problematice zdraví a diskutuje o
diskutuje o něm v kruhu svých podpora zdravého životního
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i
vrstevníků, rodiny a
stylu,
v nejbližším okolí
v nejbližším okolí
programy podpory zdraví
 usiluje v rámci svých možností
a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
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projekt „Voda“

 dává do souvislosti složení
stravy a způsob stravování
s rozvojem civilizačních nemocí a
v rámci svých možností uplatňuje
správné stravovací návyky

 dává do souvislosti složení
stravy a způsob stravování
s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje správné
stravovací návyky

 umí uplatnit osvojené
preventivní způsoby rozhodování,
chování a jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými chorobami,
svěří se se zdravotním problémem
a v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

 umí uplatnit osvojené
preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání
v souvislosti s běžnými,
přenosnými, civilizačními a
jinými chorobami

 projevuje odpovědný vztah
k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu; dobrovolně se
podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce

 umí se svěřit se svými
problémy a v případě potřeby
vyhledat odbornou pomoc

přírodopis
výživa a zdraví - zásady správného
stravování, pitný režim, vliv
životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví;
poruchy příjmu potravy
přírodopis, pracovní činnosti
ochrana před přenosnými
chorobami – základní cesty
přenosu nákaz a jejich prevence,
nákazy respirační, přenosné
potravou, získané v přírodě,
přenosné krví a sexuálním
kontaktem, přenosné bodnutím
výchova k občanství
hmyzu a stykem se zvířaty
sebepoznání a sebepojetí – vztah
k sobě samému, vztah k druhým
lidem; zdravé a vyrovnané
sebepojetí, utváření vědomí
vlastní identity
seberegulace a sebeorganizace
činností a chování – cvičení
sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení
osobních cílů a postupných kroků
k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a

429

 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky
a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky a sociální
dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy
a předcházení stresovým
situacím
 v případě potřeby vyhledává
odbornou pomoc sobě nebo
druhým

 respektuje změny v období
 kultivovaně se chová
dospívání, vhodně na ně reaguje;
k opačnému pohlaví
kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví
 respektuje význam sexuality
v souvislosti s zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními
cíli; chápe význam zdrženlivosti
v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

 chápe význam zdrženlivosti a
odpovědného sexuálního
chování

 uvádí do souvislosti zdravotní a  uplatňuje osvojené sociální
psychosociální rizika spojená se
dovednosti a modely chování
zneužíváním návykových látek a
při kontaktu se sociálně

rozhodovacích dovedností po
řešení problémů v mezilidských
vztazích; pomáhající prosociální
chování
stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a
regenerační techniky k
překonávání únavy, stresových
reakcí a k posilování duševní
odolnosti
psychohygiena v sociální
dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání pomoci při
problémech
přírodopis
dětství, puberta, dospívání –
tělesné, duševní a společenské
změny
sexuální dospívání a reprodukční
zdraví – zdraví reprodukční
soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti,
zdrženlivost, předčasná sexuální
zkušenost, promiskuita;
problémy těhotenství a
rodičovství mladistvých; poruchy
pohlavní identity
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výchova k občanství

životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc sobě
nebo druhým

patologickými jevy ve škole i
mimo ni
 vyhodnocuje na základě svých
znalostí rizika spojená se
zneužíváním návykových látek
a provozováním hazardních her
 zaujímá odmítavý postoj
k používání návykových látek a
k provozování hazardních her

 vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi

 vyhodnocuje na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt
 uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti
manipulaci a agresi

auto-destruktivní závislosti –
psychická onemocnění, násilí
mířené proti sobě samému,
rizikové chování (alkohol, aktivní
a pasivní kouření, zbraně,
nebezpečné látky a předměty,
nebezpečný internet), násilné
chování, těžké životní situace a
jejich zvládání, trestná činnost,
doping ve sportu
výchova k občanství
bezpečné chování a komunikace –
komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi, bezpečný
pohyb v rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických
médií, sebeochrana a vzájemná
pomoc v rizikových situacích a
v situacích ohrožení
skryté formy a stupně
individuálního násilí a zneužívání
sexuální kriminalita – šikana a jiné
projevy násilí; formy sexuálního
zneužívání dětí; kriminalita
mládeže; komunikace se službami
odborné pomoci

 projevuje odpovědné chování

 projevuje odpovědné chování

manipulativní reklama a informace
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v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení
zdraví a osobního bezpečí,
v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

v situacích ohrožujících zdraví – reklamní vlivy, působení sekt
 v případě potřeby umí vyhledat
dodržování pravidel bezpečnosti a
odbornou pomoc sobě nebo
ochrany zdraví – bezpečné
druhým
prostředí ve škole, ochrana zdraví
při různých činnostech, bezpečnost
v dopravě, rizika silniční a
železniční dopravy, vztahy mezi
účastníky silničního provozu vč.
zvládání agresivity, postup
v případě dopravní nehody
 umí prakticky využít získané
 uplatňuje adekvátní způsoby
dovednosti a v případě potřeby tísňové volání, zajištění
chování a ochrany v modelových
bezpečnosti)
poskytuje adekvátní první
situacích ohrožení, nebezpečí i
pomoc
mimořádných událostí
ochrana člověka za mimořádných
událostí* – klasifikace
mimořádných událostí, varovný
signál a jiné způsoby varování,
základní úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace, činnost
po mimořádné události,
prevence vzniku mimořádných
událostí

432

projektový den První pomoc

výchova k občanství
projektový den Ochrana člověka
za mimořádných událostí*

Poznámky: * ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka předmětu přibližuje žákům svět sportu a pohybových volnočasových aktivit a jejich nepopiratelný význam na psychohygienu
každého jedince .Vede žáky k poznání konkrétních účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost , duševní a sociální pohodu. Smyslem
výuky je naučit žáky samostatně hodnotit úroveň své zdatnosti a samostatně zařazovat jakoukoli pohybovou činnost do denního režimu .
Důraz je položen především na podporu zdraví, osvojování pohybových dovedností, komunikaci mezi jedinci, rozvíjení pohybového nadání ,
ale i odhalování zdravotně oslabených žáků.
Učivo je zaměřeno na anatomii, fyziologii lidského těla, ale i na vštípení zásad zdravého životního stylu, předcházení nemocem a na
poskytnutí první předlékařské laické pomoci. Dále na pochopení zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Je určeno k trvalému osvojení,
nemá žáky zatěžovat podrobnostmi, ale přispívat ke komplexnímu pohledu na tělesné a duševní zdraví, na vnímání sociální pohody uvnitř
sportovního kolektivu a na radostné prožitky z pohybových činností. Podílí se na tvorbě mezilidských vztahů , na způsobu vlastního jednání a
rozhodování. Učí žáky respektovat a dodržovat stanovená pravidla a dohody , na jejichž tvorbě se žák podílí. Učivo má u žáků podchytit
zájem o pohybové činnosti a sport.
Do vzdělávacího obsahu tělesná výchova jsou začleněna tato průřezová témata Multikulturní výchova
(lidské vztahy), Mediální výchova (práce v realizačním týmu), Osobnostní a sociální výchova (seberegulace a sebeorganizace,
psychohygiena, řešení problémů a rozhodovací dovednosti).
Rozvržení učiva tělesné výchovy v jednotlivých ročnících a třídách :
Na prvním stupni je dotace tělesné výchovy 2 hodiny týdně v každé třídě.
Na druhém stupni v běžných třídách a ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se v 6. ročníku vyučuje Tv 3 hodiny týdně a v 7. – 9.
ročníku 2 hodiny týdně.
Při práci je uplatňován individuální přístup k žákům, jsou respektovány jejich SPU, je kladen důraz na pohybové nadání žáků a jejich
aktivní přístup k výuce.
Mezi hlavni metody práce patří skupinové vyučování, exkurze a pobyt v přírodě. Žáci se zájmem o předmět mají možnost se účastnit
sportovních soutěží.
Důležitými zdroji informací jsou média (internet, televize, rozhlas ) a odborná literatura.
Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvou malých tělocvičnách a především na školním hřišti a v okolí školy.
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K 1. 9.2017 je zařazena plavecká výuka jako povinná v rozsahu 40 hodin. Výstupy budou plněny v průběhu 1. období tzn. v 1. až 3.
ročníku ( dotace 1. ročník 10 hodin, 2. ročník 10 hodin, 3. ročník 20 hodin).

Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí :
Kompetence k učení :
Učitel
- předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů zabývajících se sportovní tématikou
- podněcuje u žáků aktivní přístup k učivu
- umožňuje realizovat vlastní nápady
- vede žáky k soustavné pohybové činnosti
- učí žáky k objektivnímu hodnocení své práce
Kompetence k řešení problémů :
Učitel
- učí žáky využívat dostupných informací k řešení problémů
- dává prostor žákům k obhajobě svých závěrů, učíme je podložené argumentaci
Kompetence komunikativní :
Učitel
- vede žáky k řízené diskusi
- učí žáky správně formulovat myšlenky
- podporuje spolupráci žáků ve skupině
- požaduje v komunikaci dodržování zásad slušného chování
Kompetence sociální a personální :
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Učitel
- navozuje dostatek situací, které vyžadují účinnou spolupráci ve skupině
- vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel, která si sami formulují
- umožňuje spoluvytvářet příjemnou atmosféru ve třídě
Kompetence občanské :
Učitel
- učí žáky respektovat a chránit zdraví své i ostatních jedinců
- vede žáky k pochopení základních pravidel
- vede k uznání odlišných názorů

Kompetence pracovní :
Učitel
- motivuje žáky k účasti v soutěžích
- učí pracovat ve skupině
- vede žáky k dalšímu rozvoji
- motivuje žáky při volbě budoucího povolání v oborech se sportovním zaměřením
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy
spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

Školní výstupy

Ročník: 1.
Učivo

 dovede se samostatně převléct průpravná, kondiční, relaxační,
kompenzační a tvořivá
do cvičebního úboru a umýt se
cvičení
 zná základní pravidla chování
při TV a sportu a řídí se jimi

zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové  ví, že pohyb je vhodný pro
činnosti jednotlivce nebo činnosti
zdraví
prováděné ve skupině, usiluje o
 umí reagovat na základní
jejich zlepšení
pokyny, signály učitele
 zná zásady správného sezení,
držení těla ve stoji, dýchání
 zná alespoň pasivně základní
pojmy osvojovaných cviků
 umí kotoul vpřed

průpravná akrobatická cvičení

 snaží se o základní estetické
držení těla
 zvládá 2 základní tanečky
 zná základní pravidla
bezpečnosti při atletických

rytmické gymnastické činnosti
s hudbou, tanec
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
kurz plavání

 činnostech a dodržuje je

atletika

 zvládá základní techniku běhu průpravná cvičení pro běh a hod,
startovní povely a
a hodu míčkem
signály
 zná některé pohybové hry a je
schopen je hrát samostatně i
základy sportovních her
mimo tělesnou výchovu
 ovládá základní způsoby
házení a chytání míče

adaptuje se na vodní prostředí,
dodržuje hygienu plavání, zvládá
v souladu s ind. předpoklady
základní plavecké dovednosti

 ví, že turistika a pobyt
v přírodě patří k nejzdravějším
pohybovým aktivitám
 umí se připravit na turistickou
akci
 dovede si ošetřit drobná
poranění a uvědomuje si
možná nebezpečí při turistice
překonává strach z vody, dýchá do
vody, dodržuje hyg. zásady,
spolupracuje se skupinou

turistika

plavání
průpravné činnosti u vody, ve vodě
hry

Poznámky: Podle podmínek školy a povětrnostních podmínek: hry na sněhu, cvičení v přírodě. Plavecký kurz dle rozvrhu Plavecké školy
v dotaci 10hodin, (v případě nedostupnosti bazénu dotace využita v týd. rozvrhu Tv.)
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 2.

Školní výstupy

Učivo

 spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech
a soutěžích

 zná základní pravidla chování průpravná, kondiční, relaxační,
kompenzační a tvořivá
při TV a sportu
cvičení
 ví , že by měl každý den
aktivně cvičit
 umí si ošetřit drobná poranění
 uplatňuje hlavní zásady hygieny
a přivolat pomoc
a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy
 chápe, že různá cvičení mají
různé účinky
 ví o svých pohybových
přednostech a nedostatcích a
učí se je ovlivňovat
 reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její  zvládá kotoul, prosté skoky
gymnastika
organizaci
snožmo z trampolínky a zvládá
základy gymnastického odrazu
 umí pojmenovat základní
gymnastické nářadí a náčiní
 umí pojmenovat základní
postoje, pohyby, kroky,

rytmické a kondiční činnosti a
tanec
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
kurz plavání

konkrétní osvojované tance
 zvládá základní techniku běhu , atletika
hodu míčkem a skoku do dálky
 zná základní pravidla
bezpečnosti při atletických
činnostech a za pomoci učitele
je dodržuje
pohybové hry

 zná některé pohybové hry a je
schopen je hrát i mimo TV

adaptuje se na vodní prostředí,
dodržuje hygienu plavání, zvládá
v souladu s ind. předpoklady
základní plavecké dovednosti

 uvědomuje si možná nebezpečí
při hrách a snaží se jim za
pomoci učitele zabránit
 využívá činnosti s míčem
v pohybovém režimu
 zvládá základní techniku chůze
 dovede ošetřit drobná poranění
 dodržuje hyg. zásady
 spolupracuje se skupinou

turistika a pobyt v přírodě
plavání
průpravné činnosti u vody, ve vodě
hry

Poznámky: Podle podmínek školy a povětrnostních podmínek: hry na sněhu, cvičení v přírodě. Plavecký kurz dle rozvrhu Plavecké školy
v dotaci 10hodin, (v případě nedostupnosti bazénu dotace využita v týd. rozvrhu Tv.)
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 3.

Školní výstupy

Učivo

 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
 ví, že vhodný pohyb pomáhá
využívá nabízené příležitosti
ke zdravému růstu

 zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině, usiluje o
jejich zlepšení
spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech
a soutěžích

průpravná, kondiční,
kompenzační,
kurz plavání
relaxační, vyrovnávací,
tvořivá a jiná cvičení

 uvědomuje si různé funkce
pohybu a využívá je za pomoci
učitele a rodičů v denním
režimu
 zná základní nevhodné
činnosti, které ohrožují jeho
zdraví
 zná základní způsoby rozvoje
kondičních a koordinačních
předpokladů

 umí kotoul vpřed a vzad,
zvládá průpravná cvičení pro
uplatňuje hlavní zásady hygieny
zvládnutí stoje na rukou
a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
 osvojuje si průpravná cvičení
školy
pro nácvik gymnastického
odrazu z můstku
reaguje na základní pokyny a

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

gymnastika
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povely k osvojované činnosti a její  zná názvy některých
organizaci
základních lidových a umělých rytmické a kondiční gymnastické
činnosti s hudbou,
tanců
tanec
 zná základy běžecké abecedy,
chápe význam vytrvalostního
běhu, procvičuje skok do dálky atletika
a hod kriketovým míčkem
z rozběhu
 hledá varianty známých her
 učí se hrát průpravné
sportovní hry podle
zjednodušených pravidel

pohybové hry

 chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu

zvládá v souladu s ind.
předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a
bezpečnosti

 umí se převážně samostatně
připravit na turistickou akci

turistika a pobyt v přírodě

 dovede se orientovat v přírodě
podle značek a výrazných
přírodních úkazů
osvojí si základní pravidla
plaveckého stylu
a sebezáchrany

plavání
nácvik plav. technik, hry

Poznámky: Podle podmínek školy a povětrnostních podmínek: hry na sněhu, cvičení v přírodě. Plavecký kurz dle rozvrhu Plavecké školy
v dotaci 20hodin, (v případě nedostupnosti bazénu dotace využita v týd. rozvrhu Tv.)
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy

Školní výstupy

podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti,
projevuje přiměřenou samostatnost a
a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti

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

zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti,
vytváří varianty osvojených
pohybových her
uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Ročník: 4.
Učivo

průpravná, kondiční,
ví, že by se měl aktivně
kompenzační, relaxační
pohybovat minimálně 2 hodiny
vyrovnávací, tvořivá a
denně a snaží se o to
jiná cvičení
umí zaznamenat základní údaje
o pohybových výkonech a
rozumí jim
zná několik základních cviků
z každé osvojované oblasti a
dovede je s pomocí učitele
seřadit do ucelené sestavy
zvládá stoj na rukou s pomocí
učitele

gymnastika

 zvládá roznožku přes kozu
našíř odrazem z můstku,
trampolínky
 nacvičuje shyby na hrazdě
 dovede pohybem vyjadřovat
výrazně rytmický a melodický
doprovod

rytmické a kondiční gymnastické
činnosti s hudbou,
tanec
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

jednoduše zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

 zdokonaluje se ve vytrvalosti a
technice běhu, hodu a skoku do atletika
dálky
 umí upravit doskočiště,
připravit start k běhu a vydat
povely pro start
 zvládá konkrétní hry se
zjednodušenými pravidly a
dovede je využívat
 zvládá základy jízdy na kole a
chování v silničním provozu
jako cyklista i chodec

pohybové hry

 umí se vhodně chovat
v dopravních prostředcích
 chová se ohleduplně k přírodě

turistika a pobyt v přírodě

Poznámky: Podle podmínek školy a povětrnostních podmínek: hry na sněhu, cvičení v přírodě, pobyt na dopravním hřišti.
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy

Školní výstupy

jedná v duchu fair play : dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné
názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
změří základní pohybové
výkony a porovná je s předchozími
výsledky
orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i

Ročník: 5.
Učivo

průpravná, kondiční,
 zná zásady fair play
kompenzační,
chování i chování v přírodě
relaxační, vyrovnávací,
snaží se je naplňovat ( za
tvořivá a jiná cvičení
pomoci učitele)
 ví, kde je možné získat
informace o TV a sportu
 dovede prožívat cvičení a
soustředit se na správné a
přesné provedení pohybu
 umí poskytnout základní
dopomoc a záchranu při
cvičení
 umí roznožku a skrčku přes gymnastika
nářadí odpovídající výšky
 na hrazdě provádí
jednoduché shyby, přešvihy
a sešiny
 umí několik lidových
tanců, valčíkový a polkový
krok

rytmické a kondiční gymnastické
činnosti s hudbou,
tanec
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

v místě bydliště, samostatně získá
potřebné informace

 zvládá základní techniku
skoku do výšky

atletika

 umí změřit a zapsat výkony
v osvojovaných
disciplínách
 dovede zaznamenat
výsledek utkání a pomáhat
při rozhodování

pohybové hry

 uplatňuje zásady fair play
jednání ve hře
 dovede spojit turistiku
s další pohybovou a
poznávací činností a
zpracovat o akci
jednoduchou dokumentaci

turistika a pobyt v přírodě

Poznámky: Podle podmínek školy a povětrnostních podmínek: hry na sněhu, cvičení v přírodě, bruslení.
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 6.

Školní výstupy

Učivo

 aktivně vstupuje do organizace  zná a umí vysvětlit význam
svého pohybového režimu,některé
pohybu v denním režimu
činnosti zařazuje pravidelně a
člověka
s konkrétním účelem
 pravidelně provozuje nějakou
pohybovou aktivitu
 vysvětlí význam biorytmů
 vysvětluje rozdíly mezi
rekreačním, výkonnostníma
vrcholovým sportem
 provádí posilovací a
protahovací cviky s ohledem na
posturální a fázické svalové
skupiny

průpravná cvičení
kompenzační cvičení
vyrovnávací a relaxační cvičení
posilování – kruhový trénink
cvičení s náčiním ( plné míče,
švihadla…)

 usiluje o zlepšení své pohybové  zná rozdíly mezi pohybovou
zdatnosti; z nabídky zvolí
aktivitou chlapců a dívek
vhodný rozvojový program
 provádí aktivně cviky na
zlepšení své pohyblivosti a
fyzické kondice

sportovní aktivity vhodné pro
chlapce
sportovní aktivity vhodné pro
dívky
kondiční programy
drobné hry, honičky
cvičení na nářadí ( lavičky,
žebřiny. …)
míčové hry…
štafetové běhy a soutěže…
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
rodinná výchova
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
lidské vztahy
prvky zdravotní tělesné výchovy

 samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí  nosí na TV vhodný cvičební
ji ve shodě s hlavní činností úbor
zatěžovanými svaly
 zvolí si správnou cvičební obuv
 na úrovni cvičence zná cviky
k rozcvičení a zahřátí
organismu na začátku každé
pohybové jednotky
 provádí osobní hygienu po
fyzické zátěži
 umí použít cviky vhodné ke
zklidnění organismu
 zařadí kompenzační cvičení
k určitému zatížení
 měří si tepovou frekvenci
 uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť,přírody,
silničního provozu;předvídá
možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

 zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje

 zná a respektuje bezpečnostní
pravidla při TV
 dodržuje bezpečnostní řád
tělocvičen, školního dvora,
pobytu v terénu i v silničním
provozu…
 dodržuje kázeň jako prevenci
úrazů při TV
 umí poskytnout první pomoc
 zná telefonní čísla 112, 155
 zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové

strečink
cvičení prostná
hygiena tělesného cvičení
relaxační a kompenzační cvičení
měření tepové frekvence

veškerá pohybová aktivita
v tělocvičně na hřišti, v terénu
první pomoc
záchranná služba
integrovaný záchranný systém

pohybové hry s různým
zaměřením
netradiční sporty
gymnastika ( akrobacie,
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ve hře, soutěži , při rekreačních
činnostech

 posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny

dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži ,
při rekreačních činnostech

přeskok,hrazda,žebřiny …)
cvičení na nářadí a s náčiním
aerobik, rytmická gymnastika
úpolové sporty
atletika (60m, vytrvalostní běh
v terénu i na dráze, skok daleký,
skok vysoký, hody)
sportovní hry ( kopaná – chlapci,
košíková , vybíjená, florbal, … ) –
herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace , utkání…
turistika a pobyt v příroděněkolikadenní pobyt v okolí
(buzola , mapa, ekosystémy les,
rybník, pole)
chůze a orientace v terénu
základy orientačního běhu

 umí sebekriticky zhodnotit své
výkony
 pracuje na jejich zlepšení
 zná měřitelné hodnoty svých
výkonů
 hledá příčiny nedostatků

gymnastika
kopaná
košíková
vybíjená
aerobik
atletika…

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

..
 umí vysvětlit základní pravidla tělocvičné názvosloví
smluvené povely a signály
sportů
pravidla her a sportů
 zná gestikulaci rozhodčích
gesta rozhodčího
 respektuje dohodnutá pravidla

 naplňuje ve školních

 zná hlavní myšlenky

olympismus
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několikadenní pobyt v okolí
(buzola , mapa, ekosystémy les,
rybník, pole)
přírodopis
zeměpis
doplňující aktivita - lyž. kurz

podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné
soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu

olympijského hnutí

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

sportovní hry
 komunikuje při hře se
drobné hry
spoluhráči
netradiční hry
 aktivně se zapojí do hry a
dodrží domluvenou taktiku hry

 rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

 umí vysvětlit práva a
povinnosti hráče, rozhodčího a
organizátora
 jedná v duchu „fair play“

 sleduje určené prvky pohybové  používá dostupné měřící
činnosti a výkony, eviduje je a
metody
vyhodnotí
 eviduje , zapisuje

sportovní hry
atletika
gymnastika
soutěže AŠSK – hry, soutěže,
závody jednotlivců a týmů
měření výkonů
posuzování dovedností
evidence
sebehodnocení

Poznámky: Obsah učiva je v normálních třídách, ve třídách Rvj stejný, ale liší se pouze rozsahem v závislosti na počtu hodin.
Třídy v zimních měsících chodí bruslit na zimní stadion nebo plavat na plavecký stadion.
Tělovýchovné kurzy : 6. ročník – turistika, práce s mapou, buzolou ( zeměpis), naše ekosystémy ( přírodopis) několikadenní kurz v okolí školy –
rozsah po dohodě s ředitelem školy a za financování a souhlasu rodičů, za vhodných přírodních podmínek, dotace jinak využita dle týd. rozvrhu
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 7.

Školní výstupy

Učivo

 aktivně vstupuje do organizace  zná a umí vysvětlit význam
svého pohybového režimu,některé
pohybu v denním režimu
činnosti zařazuje pravidelně a
člověka
s konkrétním účelem
 pravidelně provozuje nějakou
pohybovou aktivitu
 vysvětlí význam biorytmů
 vysvětluje rozdíly mezi
rekreačním, výkonnostníma
vrcholovým sportem
 provádí posilovací a
protahovací cviky s ohledem na
posturální a fázické svalové
skupiny

průpravná cvičení
kompenzační cvičení
vyrovnávací a relaxační cvičení
posilování – kruhový trénink
cvičení s náčiním ( plné míče,
švihadla…)
soubor cviků k rozcvičení celého
těla ( cvičení prostná)

 usiluje o zlepšení své pohybové  zná rozdíly mezi pohybovou
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
aktivitou chlapců a dívek
rozvojový program
 provádí aktivně cviky na
zlepšení své pohyblivosti a
fyzické kondice

sportovní aktivity vhodné pro
chlapce
sportovní aktivity vhodné pro
dívky
kondiční programy
drobné hry, honičky
cvičení na nářadí ( lavičky,
žebřiny. …)
míčové hry…
štafetové běhy a soutěže…

 samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji

 nosí na TV vhodný cvičební

strečink
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
rodinná výchova
lidské vztahy
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
prvky zdravotní tělesné výchovy

ve shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly









úbor
zvolí si správnou cvičební obuv
na úrovni cvičence zná cviky
k rozcvičení a zahřátí
organismu na začátku každé
pohybové jednotky
provádí osobní hygienu po
fyzické zátěži
umí použít cviky vhodné ke
zklidnění organismu
zařadí kompenzační cvičení
k určitému zatížení
měří si tepovou frekvenci

 odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečištění ovzduší

 odmítá drogy a jiné škodliviny
 reaguje na změnu klimatu a
znečištěné ovzduší vhodnou
pohybovou aktivitou

 uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť,přírody,
silničního provozu;předvídá
možná nebezpečí úrazu a

 zná a respektuje bezpečnostní
pravidla při TV
 dodržuje bezpečnostní řád
tělocvičen, školního dvora,
pobytu v terénu i v silničním
provozu…

cvičení prostná
hygiena tělesného cvičení
relaxační a kompenzační cvičení
měření tepové frekvence

pohybová činnost v nestandartních
podmínkách a prostředí
pohybová činnost v inverzním
počasí
rozšiřující a doplňující aktivita –
lyž. kurz
(pohybová činnost na lyžařském ,
snowboardingovém a běžeckém
kurzu, bezpečnost pohybu)

veškerá pohybová aktivita
v tělocvičně na hřišti, v terénu
první pomoc
záchranná služba
integrovaný záchranný systém
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přizpůsobí jim svou činnost

 zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti
a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži , při rekreačních
činnostech

 posoudí provedení osvojované

 dodržuje kázeň jako prevenci
úrazů při TV
 umí poskytnout první pomoc
 zná telefonní čísla 112, 155








pohybové hry s různým
zaměřením
netradiční sporty, hry a aktivity
gymnastika ( akrobacie, přeskok,
hrazda, žebřiny …)
cvičení na nářadí a s náčiním
aerobik, rytmická gymnastika
(estetické a kondiční formy)
úpolové sporty
atletika (60m, vytrvalostní běh
v terénu i na dráze, skok daleký,
skok vysoký, hody)
sportovní hry ( kopaná – chlapci,
košíková , vybíjená, florbal, … ) –
herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace , utkání…
turistika a pobyt v přírodě

zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži ,
při rekreačních činnostech

 umí sebekriticky zhodnotit své

gymnastika
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pohybové činnosti, označí zjevné
výkony
nedostatky a jejich možné příčiny  pracuje na jejich zlepšení
 zná měřitelné hodnoty svých
výkonů
 hledá příčiny nedostatků

kopaná
košíková
vybíjená
aerobik
atletika…..

tělocvičné názvosloví
 užívá osvojované názvosloví na  umí vysvětlit základní pravidla smluvené povely a signály
pravidla her a sportů
úrovni cvičence, rozhodčího,
sportů
gesta rozhodčího
diváka, čtenáře novin a časopisů,  zná gestikulaci rozhodčích
uživatele internetu
 respektuje dohodnutá pravidla
 naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu

 zná hlavní myšlenky
olympijského hnutí

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

sportovní hry
 komunikuje při hře se
drobné hry
spoluhráči
netradiční hry
 aktivně se zapojí do hry a
dodrží domluvenou taktiku hry

 rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

 umí vysvětlit práva a
povinnosti hráče, rozhodčího a
organizátora
 jedná v duchu „fair play“

olympismus

sportovní hry
atletika
gymnastika
soutěže AŠSK – hry, soutěže,
závody jednotlivců a týmů
měření výkonů
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 sleduje určené prvky pohybové  používá dostupné měřící
metody
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
 eviduje , zapisuje

posuzování dovedností
evidence
sebehodnocení

Poznámky: Obsah učiva je v běžných třídách, ve třídách Rvj stejný, ale liší se pouze rozsahem v závislosti na počtu hodin.
Třídy dle možností v zimních měsících chodí bruslit na zimní stadion nebo plavat na
plavecký stadion.
Tělovýchovné kurzy: 7. ročník - lyžařský, snowboardový a běžecký kurz na horách – uskuteční se za financování a souhlasu
rodičů žáků, vhodných přírodních podmínek, možností školy, dotace jinak využita dle týd. rozvrhu
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Ročník: 8.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu,
některé činnosti zařazuje
pravidelně
a s konkrétním účelem

 zná a umí vysvětlit význam
pohybu v denním režimu
člověka
 pravidelně provozuje nějakou
pohybovou aktivitu
 vysvětlí význam biorytmů
 vysvětluje rozdíly mezi
rekreačním, výkonnostníma
vrcholovým sportem
 provádí posilovací a
protahovací cviky s ohledem na
posturální a fázické svalové
skupiny

průpravná cvičení
kompenzační cvičení
vyrovnávací a relaxační cvičení
posilování – kruhový trénink
cvičení s náčiním ( plné míče,
švihadla…)
soubor cviků k rozcvičení celého
těla ( cvičení prostná)

 zná rozdíly mezi pohybovou
 usiluje o zlepšení své pohybové
aktivitou chlapců a dívek
zdatnosti; z nabídky zvolí
 provádí aktivně cviky na
vhodný rozvojový program
zlepšení své pohyblivosti a
fyzické kondice

sportovní aktivity vhodné pro
chlapce
sportovní aktivity vhodné pro
dívky
kondiční programy
drobné hry, honičky
cvičení na nářadí ( lavičky,
žebřiny. …)
míčové hry…
štafetové běhy a soutěže…
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
rodinná výchova
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
lidské vztahy
prvky zdravotní tělesné výchovy

 samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji
ve shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly









 odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím;upraví
pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečištění ovzduší

strečink
cvičení prostná
nosí na TV vhodný cvičební
hygiena tělesného cvičení
úbor
zvolí si správnou cvičební obuv relaxační a kompenzační cvičení
měření tepové frekvence
na úrovni cvičence zná cviky
k rozcvičení a zahřátí
organismu na začátku každé
pohybové jednotky
provádí osobní hygienu po
fyzické zátěži
umí použít cviky vhodné ke
zklidnění organismu
zařadí kompenzační cvičení
k určitému zatížení
měří si tepovou frekvenci

 odmítá drogy a jiné škodliviny
 reaguje na změnu klimatu a
znečištěné ovzduší vhodnou
pohybovou aktivitou

pohybová činnost v nestandartních
podmínkách a prostředí
pohybová činnost v inverzním
počasí
pohybová činnost při extrémních
podmínkách, dešti
bezpečnost pohybu v terénu a na
silnici při silničním provozu
pravidla jízdy na kole ve větších
skupinách
pravidla silničního provozu –
povinnost cyklistické helmy

 zná a respektuje bezpečnostní

veškerá pohybová aktivita
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rozšiřující a doplňující aktivita několikadenní cykloturistický
výcvik

 uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť,přírody,
silničního provozu;předvídá
možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost







 zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži ,
při rekreačních činnostech

pravidla při TV
dodržuje bezpečnostní řád
tělocvičen, školního dvora,
pobytu v terénu i v silničním
provozu…
dodržuje kázeň jako prevenci
úrazů při TV
umí poskytnout první pomoc
zná telefonní čísla 112, 155

 zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži ,
při rekreačních činnostech

v tělocvičně na hřišti, v terénu
první pomoc
záchranná služba
integrovaný záchranný systém

pohybové hry s různým
zaměřením
netradiční sporty,hry a aktivity
gymnastika ( akrobacie,
přeskok,hrazda,žebřiny …)
cvičení na nářadí a s náčiním
aerobik, rytmická gymnastika(
estetické a kondiční formy)
úpolové sporty
atletika (60m, vytrvalostní běh
v terénu i na dráze, skok daleký,
skok vysoký, hody)
sportovní hry ( kopaná – chlapci,
košíková , vybíjená, florbal, … ) –
herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace , utkání…
turistika a pobyt v přírodě

458

rozšiřující a doplňující aktivita lyž. kurz

 posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny

 umí sebekriticky zhodnotit své
výkony
 pracuje na jejich zlepšení
 zná měřitelné hodnoty svých
výkonů
 hledá příčiny nedostatků

gymnastika
kopaná
košíková
vybíjená
aerobik
atletika….

tělocvičné názvosloví
smluvené povely a signály
 umí vysvětlit základní pravidla pravidla her a sportů
gesta rozhodčího
 užívá osvojované názvosloví na
sportů
pravidla silničního provozu
úrovni cvičence, rozhodčího,
 zná gestikulaci rozhodčích
diváka, čtenáře novin a
 respektuje dohodnutá pravidla
olympismus
časopisů, uživatele internetu

 naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
 dohodne se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje
ji
 rozlišuje a uplatňuje práva a

 zná hlavní myšlenky
olympijského hnutí
sportovní hry
drobné hry
netradiční hry
 komunikuje při hře se
spoluhráči
 aktivně se zapojí do hry a
dodrží domluvenou taktiku hry
 umí vysvětlit práva a
povinnosti hráče, rozhodčího a

sportovní hry
atletika
gymnastika
soutěže AŠSK – hry, soutěže,
závody jednotlivců a týmů
jednoduchá údržba kola

459

povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

organizátora
 jedná v duchu „fair play“

měření výkonů
posuzování dovedností
evidence
sebehodnocení

 používá dostupné měřící
 sleduje určené prvky pohybové
metody
činnosti a výkony, eviduje je a
 eviduje , zapisuje
vyhodnotí
 zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na
úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže






 zpracuje naměřěná data a
informuje o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci

turnaje
soutěže
hry
pravidla jednotlivých sportů,
gestikulace a povely rozhodčích
organizuje turnaje při hodinách měření
bodování
TV, na úrovni školy
zná pravidla jednotlivých
sportů a aplikuje je při
evidence
rozhodování
vyhodnocování
používá základní gesta a
prezentace
povely rozhodčího
zná základy grafického zápisu

 používá správné měřící
postupy v jednotlivých
sportech ( stopky, metr,
body,…)
 naměřené hodnoty zpracuje a
prezentuje

Poznámky: Obsah učiva je v normálních třídách, ve třídách Rvj stejný, ale liší se pouze rozsahem v závislosti na počtu hodin.
Třídy dle možností při v zimních měsících chodí bruslit na zimní stadion nebo plavat na
plavecký stadion.
Tělovýchovné kurzy: 8. ročník - cykloturistický kurz – rozsah po dohodě s ředitelem školy, lyž. kurz - uskuteční se za financování a souhlasu
rodičů žáků a za vhodných přírodních podmínek, možností školy, dotace jinak dle týd. rozvrhu
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Očekávané výstupy

Ročník: 9.

Školní výstupy

Učivo

 aktivně vstupuje do organizace  zná a umí vysvětlit význam
svého pohybového režimu,některé
pohybu v denním režimu
činnosti zařazuje pravidelně a
člověka
s konkrétním účelem
 pravidelně provozuje nějakou
pohybovou aktivitu
 vysvětlí význam biorytmů
 vysvětluje rozdíly mezi
rekreačním, výkonnostníma
vrcholovým sportem
 provádí posilovací a
protahovací cviky s ohledem na
posturální a fázické svalové
skupiny

průpravná cvičení
kompenzační cvičení
vyrovnávací a relaxační cvičení
posilování – kruhový trénink
cvičení s náčiním ( plné míče,
švihadla…)
soubor cviků k rozcvičení celého
těla ( cvičení prostná)

 usiluje o zlepšení své pohybové  zná rozdíly mezi pohybovou
zdatnosti; z nabídky zvolí
aktivitou chlapců a dívek
vhodný rozvojový program
 provádí aktivně cviky na
zlepšení své pohyblivosti a
fyzické kondice

sportovní aktivity vhodné pro
chlapce
sportovní aktivity vhodné pro
dívky
kondiční programy
drobné hry, honičky
cvičení na nářadí ( lavičky,
žebřiny. …)
míčové hry…
štafetové běhy a soutěže…
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
rodinná výchova
práce v realizačním týmu
řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
psychohygiena
seberegulace a sebeorganizace
lidské vztahy
prvky zdravotní tělesné výchovy

 samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji
ve shodě s hlavní činností- zatěžovanými svaly

 nosí na TV vhodný cvičební
úbor
 zvolí si správnou cvičební obuv
 na úrovni cvičence zná cviky
k rozcvičení a zahřátí
organismu na začátku každé
pohybové jednotky
 provádí osobní hygienu po
fyzické zátěži
 umí použít cviky vhodné ke
zklidnění organismu
 zařadí kompenzační cvičení
k určitému zatížení
 měří si tepovou frekvenci

 odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím;upraví
pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečištění ovzduší

 odmítá drogy a jiné škodliviny
 reaguje na změnu klimatu a
znečištěné ovzduší vhodnou
pohybovou aktivitou

 uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém

 zná a respektuje bezpečnostní
pravidla při TV

strečink
cvičení prostná
hygiena tělesného cvičení
relaxační a kompenzační cvičení
měření tepové frekvence

rozšiřující a doplňující aktivita –
pohybová činnost v nestandartních vodácký kurz
podmínkách a prostředí
(pohybová činnost při vodáckém
pohybová činnost v inverzním
výcviku při zvětšené nebo
počasí
zmenšené hladině vody, při dešti a
při vysokých nebo nízkých
teplotách vzduchu
bezpečnost pohybu v lodi
pádlování
kormidlování a řízení lodi a raftu
zákonitosti vodních toků
povinnost vodácké vesty, plavba
na kánoi nebo raftu, splutí části
řeky)
veškerá pohybová aktivita
v tělocvičně na hřišti, v terénu
první pomoc
záchranná služba
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prostředí sportovišť,přírody,
silničního provozu;předvídá
možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

 zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži , při rekreačních
činnostech

 posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

 dodržuje bezpečnostní řád
tělocvičen, školního dvora,
pobytu v terénu i v silničním
provozu…
 dodržuje kázeň jako prevenci
úrazů při TV
 umí poskytnout první pomoc
 zná telefonní čísla 112, 155

integrovaný záchranný systém
plavba na kánoi nebo raftu
splutí části řeky
přežití v přírodě, orientace,
ukrytí, nouzový přístřešek,
zajištění vody, potravy, tepla
pohybové hry s různým
zaměřením
netradiční sporty,hry a aktivity
gymnastika ( akrobacie,
přeskok,hrazda,žebřiny …)
cvičení na nářadí a s náčiním
aerobik, rytmická gymnastika(
estetické a kondiční formy)
úpolové sporty
atletika (60m, vytrvalostní běh
v terénu i na dráze, skok daleký,
skok vysoký, hody)
sportovní hry ( kopaná – chlapci,
košíková , vybíjená, florbal, … ) –
herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace , utkání…
turistika a pobyt v přírodě

 zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži ,
při rekreačních činnostech

 umí sebekriticky zhodnotit své
výkony
 pracuje na jejich zlepšení
 zná měřitelné hodnoty svých

gymnastika
kopaná
košíková
vybíjená
aerobik
atletika…..
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výkonů
 hledá příčiny nedostatků

tělocvičné názvosloví
smluvené povely a signály
pravidla her a sportů
 užívá osvojované názvosloví na  umí vysvětlit základní pravidla gesta rozhodčího
úrovni cvičence, rozhodčího,
sportů
olympismus
diváka, čtenáře novin a časopisů,
 zná gestikulaci rozhodčích
uživatele internetu
 respektuje dohodnutá pravidla
 naplňuje ve školních
podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné
soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu

 zná hlavní myšlenky
olympijského hnutí

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

 komunikuje při hře se
spoluhráči
sportovní hry
 aktivně se zapojí do hry a
dodrží domluvenou taktiku hry atletika
gymnastika
soutěže AŠSK – hry, soutěže,
 umí vysvětlit práva a
závody jednotlivců a týmů
povinnosti hráče, rozhodčího a
organizátora
měření výkonů
 jedná v duchu „fair play“
posuzování dovedností

 rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

rozšiřující a doplňující aktivita lyž. kurz
sportovní hry
drobné hry
netradiční hry

 sleduje určené prvky pohybové  používá dostupné měřící
činnosti a výkony, eviduje je a
metody
vyhodnotí
 eviduje , zapisuje

turistika a pobyt v přírodě

evidence
sebehodnocení
turnaje
soutěže
hry
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 zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na
úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže

 zpracuje naměřená data a
informuje o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci

 organizuje turnaje při hodinách
TV, na úrovni školy
 zná pravidla jednotlivých
sportů a aplikuje je při
rozhodování
 používá základní gesta a
povely rozhodčího
 zná základy grafického zápisu

pravidla jednotlivých sportů,
gestikulace a povely rozhodčích
měření
bodování

evidence
vyhodnocování
prezentace

 používá správné měřící
postupy v jednotlivých
sportech ( stopky, metr,
body,…)
 naměřené hodnoty zpracuje a
prezentuje

Poznámky: Obsah učiva je v normálních třídách , ve třídách RvJ a RvTV stejný , ale liší se pouze rozsahem v závislosti na počtu hodin.
Třídy s RvTV dle možností při dvouhodinových učebních celcích v zimních měsících chodí bruslit na zimní stadion nebo plavat na
plavecký stadion.
Tělovýchovné kurzy : 9. ročník – vodácký kurz, třídy RvTv – lyž. kurz - uskuteční se za vhodných přírodních podmínek a s financováním a se
souhlasem rodičů žáků a možností školy, dotace jinak využita dle týd. rozvrhu
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po 1 hodině týdně.
Žáci se učí:
- pracovat s různými materiály
- získávají základní uživatelské dovednosti v různých činnostech
- učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu
- trénují životní a profesní orientaci
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, jehož obsah se na 1. stupni dělí do čtyř tematických okruhů:
1. Práce s drobným materiálem
- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů
( poznávání vlastností materiálů )
- používání jednoduchých pracovních postupů a organizace práce
- lidové zvyky, tradice a řemesla
2. Konstrukční činnosti
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- práce se stavebnicemi
(plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- práce montážní a demontážní
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
3. Pěstitelské práce
- pozorování přírody
- pěstování rostlin ze semen
- péče o pokojové nenáročné rostliny
4. Příprava pokrmů
- správné stolování
- příprava studených jednoduchých jídel
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
- učitel vede žáky k osvojování základních pracovních dovedností a návyků
-

učí žáky používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě

-

učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí

-

učitel pozoruje pokrok u všech žáků
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Kompetence k řešení problémů
-

učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů

-

učitel zadává úkoly tak, že umožňuje žákům používat volbu různých postupů
a vlastních nápadů

-

učitel umožňuje žákům promýšlet pracovní postupy při plnění zadaných úkolů

Kompetence komunikativní
-

učitel vede žáky k užívání správné terminologie

-

učitel dává žákům podněty k rozšiřování slovní zásoby v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek

-

učí je popsat postup práce

Kompetence sociální a personální
-

učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci

-

učitel podněcuje žáky k práci ve skupině a vytváření společné práce

-

učitel vyžaduje od žáků spolupráci, dodržování pravidel slušného chování a respektování nápadů druhých

-

směruje žáky k dosažení kvalitního výsledku

Kompetence občanské
-

učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci

-

vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
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-

učitel vede žáky k hodnocení jejich činnosti nebo výsledků

-

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence pracovní
-

učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny

-

učitel volí správný způsob užití materiálu a pracovních nástrojů

-

učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků

-

učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

-

učitel dohlíží, aby žáci správně a zodpovědně zacházeli s pracovními pomůckami
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Ročník: 1.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

 vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

 umí mačkat, trhat, lepit, stříhat,

 pracuje podle slovního návodu
nebo předlohy

Učivo

vystřihovat, překládat a skládat práce s drobným materiálem papír
papír,
práce s drobným materiálem třídit při sběru přírodní materiál přírodniny

 dovede navlékat, aranžovat,
 umí stříhat textil a nalepit
textilii

 zvládá elementární dovednosti a  dovede sestavovat
činnosti při práci se stavebnicemi
stavebnicové prvky
 umí montovat a demontovat
stavebnici

práce s drobným materiálem textil ( koláž )
konstrukční činnosti

 pečuje o nenáročné rostliny

 zná základy péče o pokojové
květiny - otírání listů, zalévání

pěstitelské činnosti

 chová se vhodně při stolování

 zná základy správného

příprava pokrmů

stolování a společenského
chování
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky:

471

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Ročník: 2.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

 vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

 umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, práce s drobným materiálem vystřihovat, překládat a skládat papír, karton
papír
 umí vytvářet jednoduché
prostorové tvary z papíru

 pracuje podle slovního návodu
a předlohy

Učivo

 dovede navlékat, aranžovat,
dotvářet, opracovávat a třídit
při sběru přírodní materiál
 pracuje podle pokynů učitele
nebo nakreslené předlohy
na tabuli

práce s drobným materiálem přírodniny

 umí navléknout jehlu, udělat
uzel, stříhat textil
 naučí se zadní steh
 umí přišít knoflíky
 umí slepit textilii, vyrobí
jednoduchý textilní výrobek

práce s drobným materiálem textil

 zvládá elementární dovednosti a  dovede sestavovat
stavebnicové prvky
činnosti při práci se stavebnicemi
 umí montovat a demontovat
stavebnici

konstrukční činnosti
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

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

 zná základy péče o pokojové
květiny - otírání listů, zalévání, pěstitelské práce
kypření,
 umí zasít semena
 provádí pozorování a zhodnotí
výsledky pozorování, zapíše je
do jednoduché tabulky

 připraví tabuli pro jednoduché
stolování
 chová se vhodně při stolování

 připraví příbor, sklenice a talíře příprava pokrmů
na stůl
 zná základní pravidla chování
při stolování

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Ročník: 3.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a postupy
na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu

 umí mačkat, trhat,
lepit,polepovat, stříhat,
vystřihovat, překládat a
skládat papír
 umí vytvářet jednoduché
prostorové tvary z papíru

práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a
využití pracovních pomůcek
a nástrojů, jednoduché pracovní
postupy, využití tradic a lidových
zvyků
- papír a karton

 využívá při tvořivých
činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu

 udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu

 dovede navlékat, aranžovat,
dotvářet, opracovávat a třídit
přírodní materiál
 umí navléknout jehlu, udělat
uzel, stříhat textil
 naučí se zadní steh
 umí přišít knoflíky
 umí slepit textilii, vyrobí
jednoduchý textilní výrobek

- přírodniny

- textil

 připraví si a uklidí své
pracovní místo
 umí ošetřit drobné poranění
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
 pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu

 provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu

 dovede sestavovat
stavebnicové prvky
 umí montovat a demontovat
stavebnicové skládanky
 složí, sestaví výrobek podle
návodu

 zná základy péče o pokojové
květiny - otírání listů,
zalévání, kypření
 umí zasít semena
 provádí pozorování a zhodnotí
výsledky pozorování a zapíše
je do jednoduché tabulky
 zná a dodržuje pravidla
bezpečného chování při
pěstitelských pracích
 umí ošetřit drobné poranění

 orientuje se v základním
vybavení kuchyně

konstrukční činnosti - práce se
stavebnicemi.

pěstitelské práce - základní
podmínky pro pěstování rostlin,
pěstování ze semen v místnosti

příprava pokrmů - základní
vybavení kuchyně, výběr a nákup
potravin, jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

 rozezná základní kuchyňské
náčiní

475

 připraví samostatně jednoduchý  připraví jednoduchý pokrm
(studená kuchyně)
pokrm
 dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování

 umí připravit stůl
k jednoduchému stolování,
umí správně používat příbor

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Ročník: 4.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a postupy
na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu

 umí mačkat, trhat,
lepit,polepovat, stříhat,
vystřihovat, překládat a
skládat papír
 umí vytvářet jednoduché
prostorové tvary z papíru

práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a
využití pracovních pomůcek
a nástrojů, jednoduché pracovní
postupy, využití tradic a lidových
zvyků i řemesel
- papír a karton

 dovede navlékat, aranžovat,
dotvářet, opracovávat a třídit
přírodní materiál

- přírodniny

 umí navléknout jehlu, udělat
uzel, stříhat textil
 naučí se zadní steh
 umí přišít knoflíky
 umí slepit textilii, vyrobí
jednoduchý textilní výrobek

- textil

 připraví si a uklidí své
pracovní místo
 umí ošetřit drobné poranění

- modelovací hmota
- drát
- fólie aj.

 využívá při tvořivých
činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu

 udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu

477

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
 pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu

 dovede sestavovat
stavebnicové prvky
 umí montovat a demontovat
stavebnicové skládanky
 složí, sestaví výrobek podle
návodu

konstrukční činnosti - práce se
stavebnicemi.

 zná základy péče o pokojové
květiny - otírání listů,
zalévání, kypření
 umí zasít semena
 provádí pozorování a zhodnotí
výsledky pozorování a zapíše
je do jednoduché tabulky

pěstitelské práce - základní
podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování

práce se slovním návodem,
předlohou, jednoduchým náčrtem

 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
 provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
 volí podle druhu pěstitelských
činností správné, pomůcky,
nástroje a náčiní
 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu

pěstování ze semen v místnosti, na
zahradě
pěstování pokojových rostlin

 zná a dodržuje pravidla
bezpečného chování při
pěstitelských pracích
 umí ošetřit drobné poranění
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 orientuje se v základním
vybavení kuchyně

 rozezná základní kuchyňské
náčiní

příprava pokrmů - základní
vybavení kuchyně, výběr a nákup
potravin

 připraví samostatně jednoduchý  připraví jednoduchý pokrm
(studená kuchyně)
pokrm
 dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování

 umí připravit stůl
k jednoduchému stolování,
umí správně používat příbor

jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování

udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch
 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Ročník: 5.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a postupy
na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu

 umí mačkat, trhat, ohýbat,
lepit, polepovat, stříhat,
vystřihovat, překládat a
skládat papír
 umí vytvářet jednoduché
prostorové tvary z papíru,
modelovací hmoty, drátu,
fólie, provázku, vlny aj.

práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a
využití pracovních pomůcek
a nástrojů, jednoduché pracovní
postupy, využití tradic a lidových
zvyků i řemesel
- papír a karton

 dovede navlékat, aranžovat,
dotvářet, opracovávat a třídit
přírodní materiál

- přírodniny

 umí navléknout jehlu, udělat
uzel, stříhat textil
 naučí se zadní steh
 umí přišít knoflíky
 umí slepit textilii, vyrobí
jednoduchý textilní výrobek
 připraví si a uklidí své
pracovní místo
 umí ošetřit drobné poranění

- textil

 využívá při tvořivých
činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu

 udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu

- modelovací hmota
- drát
- provázky
- fólie aj.
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

 provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
 pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu

 dovede sestavovat
stavebnicové prvky
 umí montovat a demontovat
stavebnicové skládanky
 složí, sestaví výrobek podle
návodu

konstrukční činnosti - práce se
stavebnicemi.

 zná základy péče o pokojové
květiny - otírání listů,
zalévání, kypření
 umí zasít semena
 provádí pozorování a zhodnotí
výsledky pozorování a zapíše
je do jednoduché tabulky

pěstitelské práce - základní
podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, Výživa
rostlin, osivo

práce se slovním návodem,
předlohou, jednoduchým náčrtem

 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
 provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
 volí podle druhu pěstitelských
činností správné, pomůcky,
nástroje a náčiní
 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu

 zná a dodržuje pravidla
bezpečného chování při
pěstitelských pracích

pěstování ze semen v místnosti, na
zahradě ( okrasné rostliny, léčivky,
koření, zelenina aj. )
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie

 umí ošetřit drobné poranění
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 orientuje se v základním
vybavení kuchyně

 rozezná základní kuchyňské
náčiní

 připraví samostatně jednoduchý  připraví jednoduchý pokrm
pokrm
(studená kuchyně)
 dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch

 umí připravit stůl
k jednoduchému stolování,
umí správně používat příbor

příprava pokrmů - základní
vybavení kuchyně, výběr a nákup
potravin

jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
technika v kuchyni – historie a
význam

 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni

Poznámky:
482

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni
Pracovní činnosti se vyučují jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku. Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.
Vzdělávání v pracovních činnostech směřuje k získání:
- základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálů
- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické
kázně
- získání pozitivního vztahu k práci, odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností
významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá na školním pozemku, v odborných učebnách a formou exkurzí. Formy a metody práce odpovídají charakteru učiva a cílům
vzdělávání:
- skupinové vyučování
- samostatná práce
- kolektivní práce
- krátkodobé projekty
Rozdělení: 6.ročník – pěstitelské práce, chovatelství
7. ročník – práce s technickými materiály
8.ročník – příprava pokrmů
9. ročník – svět práce, práce s technickými materiály
V předmětu pracovní činnosti se prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání - orientace v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, vztah k dalším lidem a
životnímu prostředí.
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Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí - pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice,
získané poznatky kriticky zvažovat, domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí (např. péče
o zeleň, třídění odpadu,..).
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- učitel zadává úkoly, které umožňují volbu různých postupů
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
- učí žáky posuzovat svůj vlastní pokrok
- učí žáky poznávat smysl a cíl učení
Kompetence k řešení problémů
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů
- učí žáky navrhovat různé způsoby řešení problémů
Kompetence komunikativní
- učí žáky správnému technologickému postupu při práci
- učitel používá správné technické názvosloví
- učí žáky využívat informační zdroje k získávání nových poznatků
Kompetence sociální a personální
- učitel vede žáky ke spolupráci při řešení problémů a práci ve skupinách
- učitel podle potřeby pomáhá a dodává žákům sebevědomí
Kompetence občanské
- učitel učí žáky chápat základní ekologické souvislosti
- vede žáky k pozitivním vztahům k životnímu prostředí
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Kompetence pracovní
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
- zadává jasné pokyny směřující ke stanovenému cíli
- dbá na dodržování pracovních postupů
- učí žáky bezpečně používat nástroje, dodržovat bezpečnost a hygienická pravidla při práci
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

 volí vhodné pracovní postupy
při pěstování vybraných rostlin

půda a její zpracování
 zná pojmy setí , sázení,
kypření, pletí , vhodná zálivka, zelenina – osivo, sadba
práce na pozemku
hnojení
údržba školního dvora

 pěstuje a využívá květiny pro
výzdobu

 aplikuje vědomosti při
pěstování druhů zeleniny a
ovoce
 umí říci, pro kterou část
rostlinného těla se kulturní
rostlina pěstuje a zná jejich
využití
 ví jaké jsou základní životní
podmínky pro život rostlin
 zná okrasné rostliny zahrad
a parků
 ošetřuje a pečuje o pokojové
rostliny
 umí vysvětlit pojem
hydroponie
 sbírá materiál pro suchou
vazbu
 vysvětlí léčivé účinky
některých rostlin

rychlení zeleniny
hydroponie
suchá vazba – adventní věnec a
velikonoční výzdoba
léčivé rostliny
práce na pozemku
práce s pokojovými a suchými
rostlinami
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Ročník: 6.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

přírodopis - fotosyntéza
přírodopis - les

 používá vhodné pracovní
pomůcky a provádí jejich
údržbu

 umí si pro svou práci zvolit
vhodný pracovní oděv a
vhodnou obuv
 zná jednotlivá nářadí potřebná
pro určitou činnost na
pozemcích
 udržuje je v čistotě
 uklidí pracoviště a nářadí na
určené místo

 prokáže základní znalost chovu  zná pojem domestikace
drobných zvířat a zásad
 umí vysvětlit chov a podmínky
bezpečného kontaktu se zvířaty
chovu
 zná rizika v kontaktu
s chovanými živočichy
 udržuje hygienu

domestikovaní živočichové
podmínky chovu domácích zvířat
hygiena kontaktu s domácími i
neznámými zvířaty

 dodržuje technologickou kázeň,  umí dodržovat pravidla
zásady hygieny a bezpečnosti
bezpečnosti při práci na
práce, poskytne první pomoc při
pozemku, nebo školním dvoře
úrazu, včetně úrazu způsobeného  zná první pomoc při drobném
zvířaty
poranění kůže, ale i při
hlubších ranách
 poskytne první pomoc , zná
telefonní čísla 112, 155

1. pomoc
údržba nářadí
skladování nářadí
praktické činnosti ve výuce

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály)
Očekávané výstupy
 dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím,
poskytne první pomoc při úrazu
 provádí jednoduché práce
s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
 orientuje se v pracovních
činnostech vybraných profesí

Školní výstupy

 zná základní pravidla pro
dodržování bezpečnosti a
hygieny práce

 čte jednoduché technické
výkresy

Učivo
řád školní dílny
bezpečnost a hygiena práce
technické kreslení
práce se dřevem

práce s kovy
 dovede orýsovat a měřit
materiál, zná základní způsoby práce s plasty
ručního obrábění
volba profesní orientace
 řeže pilou, piluje pilníkem,
rašpluje, brousí, vrtá, dovede
dát výrobku jednoduchou
povrchovou úpravu
 zná nejčastěji průmyslově
využívané kovy a jejich
vlastnosti, rozpozná základní
druhy

488

Ročník: 7.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – rozvoj schopností poznání
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí

 popíše výrobu oceli
 dovede měřit a orýsovat
materiál, rovná, ohýbá a stříhá
tenký plech, řeže pilou
 ví, jaké jsou suroviny pro
výrobu plastů, zná jejich
základní rozdělení a fyzikální
vlastnosti
 uvědomuje si vliv technické
činnosti lidí a životní prostředí
 chápe pojem duševní a fyzické
práce
 zná zhruba pracovní náplň
běžných pracovních profesí,
kvalifikační a zdravotní
požadavky

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti (Příprava pokrmů)
Očekávané výstupy

Školní výstupy

 používá základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče

 učí se obsluhovat základní

 připraví jednoduché pokrmy
v souladu se zásadami zdravé
výživy




 dodržuje základní principy
stolování, společenského chování a

obsluhy u stolu ve společnosti
 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni




Ročník: 8.
Učivo

kuchyně – základní vybavení,
udržování pořádku a čistoty,
spotřebiče
bezpečnost a hygiena provozu
potraviny – výběr, nákup,
skladování, skupiny potravin,
ovládá základní postupy při
sestavování jídelníčku
přípravě pokrmů, sestavuje
příprava pokrmů – úprava pokrmů
jídelníček
za studena, základní způsoby
seznamuje se se zásadami
tepelné úpravy, základní postupy
zdravé výživy
při přípravě pokrmů a nápojů
učí se kulturně stolovat a
úprava stolu a stolování –
společensky chovat
jednoduché prostírání, obsluha a
dodržuje pořádek a čistotu na chování u stolu, slavnostní
pracovišti, bezpečně zachází se stolování v rodině, zdobné prvky a
základními čistícími prostředky květiny na stole
je schopen poskytnout první
pomoc při úrazech v kuchyni
(opaření, popálení, řezné rány)
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
přírodopis – zdravá výživa
tělesná výchova – zásady zdravého
stravování sportovců

Poznámky:
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti (Svět práce, práce s technickými materiály)
Očekávané výstupy
 posoudí své možnosti při
rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy
 využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

Školní výstupy

Učivo
trh práce

 umí rozlišit druhy pracovišť a

možnosti vzdělávání

pracovních činností

zaměstnání, podnikání

 zná své osobní zájmy a cíle,
posuzuje své osobní vlastnosti
a schopnosti

technické kreslení
práce se dřevem, kovy a plasty

 prokáže v modelových situacích
 zná typy studijních oborů
schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
 zná způsoby hledání
zaměstnání, psaní životopisů,
 organizuje a plánuje svou
druhy a struktury organizací,
pracovní činnost
nejčastější formy podnikání
 užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní jednoduchý
náčrt k výrobku
 provádí jednoduché práce
s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
 dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci i

elektrotechnické práce

 zná práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů
 zná základy zásad technického
zobrazování
 ovládá základní pravidla
kótování
 zná zásady pravoúhlého
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Ročník: 9.
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – rozvoj schopností poznání
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
- vztah člověka k prostředí

zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím,
poskytne první pomoc při úrazu

promítání
 narýsuje a okótuje jednoduchý
technický výkres
 podle technického výkresu
sestaví jednoduchý pracovní
postup
 ovládá základní způsoby
ručního obrábění dřeva, kovu a
plastů
 objasní principy výroby
dřevařských deskových
výrobků
 rozlišuje základní způsoby
spojování materiálů
 rozpozná hlavní druhy
obráběcích strojů
 chápe negativní vliv lidské
činnosti na životní prostředí
 uvědomuje si důležitost
recyklace odpadů
 ovládá zásady poskytnutí první
pomoci při úrazech
elektrickým proudem
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Poznámky:
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci dětí a žáků byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí a žáků.
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace").
4. Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy
nebo zákonného zástupce žáka.
5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
6. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44
zákona č.561/2004 Sb. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve
střední škole.
7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně
základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první
pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za
první pololetí nehodnotí.
9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé
pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší
vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
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10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná
nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí
o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce
povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
12. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit
na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
II. Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v
pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy
udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Pochvala udělená ředitelem školy se zapíše žákovi na vysvědčení v pololetí školního roku, ve kterém mu byla přiznána. S pochvalou udělenou
třídním učitelem budou seznámeni zákonní zástupci žáka prostřednictvím žákovské knížky.
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
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4. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v
pedagogické radě.
5. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
6. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.
III. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení
1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a)1 – výborný
žák bezpečně ovládá učivo, pracuje samostatně, chyb se dopouští zřídka, dokáže získávat a zpracovávat informace, jeho grafický projev je
přesný a estetický
b) 2 – chvalitebný
žák v podstatě ovládá učivo, dopouští se drobných chyb, většinou dokáže samostatně získávat a zpracovávat informace, ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti , přesnosti a výstižnosti
c) 3 – dobrý
žák ovládá učivo, dopouští se závažnějších chyb, které dovede za pomoci učitele korigovat, v ústním a písemném projevu má nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti, informace je schopen získávat a zpracovávat podle návodu učitele
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d) 4 – dostatečný
žák ovládá učivo s obtížemi, dopouští se závažných chyb, pracuje nesamostatně, jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti, které dovede s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké těžkosti
e) 5 – nedostatečný
nezvládá učivo, dopouští se závažných chyb, které nedovede opravit ani s pomocí učitele, v ústním a písemném projevu má vážné nedostatky
v přesnosti, správnosti a výstižnosti, nedovede samostatně pracovat.
3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení
píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
4. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní
označení stupně hodnocení .
5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
6. Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení
stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
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7. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň
znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu
předmětu Český jazyk a literatura určeného školním vzdělávacím programem se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do
školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
8. Klasifikace chování
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po
projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního
období).
b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy,
jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré). Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští
ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé). Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku
proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé). Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků
proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
IV. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1. V případě, že žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, na konci druhého pololetí
neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

499

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni
skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy
žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího
vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
5. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi
krajský úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským
úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek
přezkoušení se vyjádří stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci
žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu
přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
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V. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v
učebních výkonech pro určitou indispozici.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem
stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a
připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou
výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň čtyři známky za každé pololetí, z toho nejméně dvě za ústní
zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování v kabinetech. Výjimka je možná jen při
diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a
výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům
žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.
6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých
obdobích.
7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o
tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
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8.Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové
klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru
v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Známky zapisuje žákům do žákovské
knížky a dbá, aby zápisy byly úplné, konkrétní a aby v žákovské knížce byly zapsány všechny známky, které jsou podkladem pro celkovou
klasifikaci.
9. Vyučující zajistí zapsání známek také do katalogových listů a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých
předmětů, udělená výchovná opatření a případně další důležité údaje.
10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné
pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se
znovu nepřezkušuje.
11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž
žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za
klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci,
zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek,
na klasifikaci v náhradním termínu apod.
14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého
pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.
15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený
termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům
žáka, nikoli veřejně.
16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
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17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se
klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě
žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem
žákům a na požádání ve škole také rodičům.
18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než
jeden týden, - žáci dopíší do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to je jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve
vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě
není přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, - prověřování znalostí provádět až
po dostatečném procvičení učiva.
19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které má vztah ke
způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného
poradce) na pedagogické radě.
20. Na počátku školního roku sjednotí vyučující nároky na klasifikaci v předmětových komisích a metodických orgánech.
VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák s přiznanými podpůrnými opatřeními (dříve žák se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním). Takovýto žák může mít mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování, zdravotní oslabení, dlouhodobou nemoc nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Žák může být i z odlišného kulturního prostředí,
z jinými životními podmínkami, ohrožen sociálně patologickými jevy, je u něj nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova.
2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení
psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání
podkladů.
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4.U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na
něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou
vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého
počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
7. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a
nedostatky překonávat,
8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči .
9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení, nikoliv na
jednostranné zdůrazňování chyb.
9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud
není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
VII. Hodnocení nadaných žáků
1.Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou
přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo z části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní
docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,
a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání,
pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.
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Poznámky ke změnám a doplněním v ŠVP:
Případné změny a doplňky se zapracovávají v průběhu školního roku do písemné pracovní verze. Změna v ŠVP bude po schválení uvedena
v platnost vždy k novému školnímu roku.
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