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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337
ADRESA ŠKOLY: Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory, 26101
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Josef Strejc, MBA
KONTAKT: e-mail: 3zs@pbm.czn.cz, web: http://www.zsbrezovehory.cz
IČ: 47067641
IZO: 114001839
RED-IZO: 600054551

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Příbram
ADRESA ZŘIZOVATELE: Tyršova 108, 26119 Příbram I
KONTAKTY:
starosta – tel.: 318 402 228
Odbor školství, kultury a sportu - vedoucí - tel.: 318 402 451

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2021
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 31. 8. 2021
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 30. 8. 2021
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.................................................
Razítko školy

Mgr. Josef Strejc, MBA

5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování

2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 je škola plně organizovaná, poskytuje
vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna na okraji města nebo obce.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého, vzdáleného i dalekého okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji
cestují automobily rodičů, pěšky, školními autobusy, veřejnou hromadnou dopravou. Školu
navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným
handicapem. Škola se nezabývá integrací žáků s jiným než tělesným handicapem.

2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k
dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Počet školních budov je 2 - 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází sportovní hřiště je
hřiště s umělým trávníkem s rozměry 50m x 30m, 190 metrový běžecký ovál, doskočiště na skok
daleký a víceúčelové hřiště na volejbal, basketbal apod. s rozměry 25m x 12m, zahrada/park.
Součástí školy je také objekt sportovní haly, ve kterém je kromě velké tělocvičny s rozměry 40m x
20m také menší gymnastický sál. Bezbariérový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k
dispozici zahrada, školní dvůr, studovna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: fyzika, chemie, ICT, tělocvična, výtvarná
výchova. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovních stanic,
bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT,
tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
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2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu
jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel.
sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a
zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita
a rozvoj lidských zdrojů,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické
řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti

2.5.2 Nástroje autoevaluace
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel,
zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), sebehodnotící rámce (např. CAF Common Assessment Framework, Model excelence apod.), vzájemné hospitace pedagogů,
zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí
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2.5.3 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 2 roky.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
obec/město: Se svým zřizovatelem se vedení školy setkává na poradách ředitelů škol s vedoucím
příslušného odboru MěÚ Příbram, případně také s radním pro školství na MěÚ Příbram.
Vzájemnou informovanost zajišťuje mimo jiné i propojení přes internetovou síť.
sdružení rodičů a přátel školy: Spolek přátel školy (SPŠ) při ZŠ Příbram – Březové Hory, v němž
mají svého zástupce všechny třídy. Spolek přátel školy je samostatným právním subjektem a
kromě jiných aktivit také schvaluje čerpání rozpočtu SPŠ na potřeby školy a školní a mimoškolní
aktivity žáků. Několikrát do roka probíhají schůzky s vedením školy.
školská rada: Šestičlenná školská rada je volena dle platného zákona. Členové schvalují všechny
potřebné dokumenty školy a jsou informováni o záměrech školy do budoucna.
školské poradenské zařízení: Pomáhá všem žákům školy, kteří se dostali do problematické situace,
řeší problémové situace z školního i mimoškolního prostředí. Pomáhá žákům s podpůrnými
opatřeními. Komunikuje s rodiči žáků, OSPODem, policií a dalšími organizacemi.

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, ostatní
slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 43 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 37,75.

2.9 Dlouhodobé projekty
Dlouhodobým významným specifikem školy je také projekt Celoroční spolupráce s Hornickým
muzeem Příbram. Tento již více než dvacet let velice dobře fungující projekt dává díky vstřícnosti a
zájmu ředitele i pracovníků muzea žákům školy možnost obohacení probíraného učiva, které se
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pro ně při orientaci na „místo, kde bydlí“ stává určitě přístupnější a zajímavější. V průběhu
školního roku absolvují žáci 1. – 9. ročníku a nejmenší školáci společně se školní družinou podle
předem zpracovaného celoročního plánu celou řadu besed na různá témata od historie dolování,
přes přírodní podmínky Příbramska, faunu a flóru Příbramska, chráněná území Příbramska až po
regionální literaturu, malíře regionu apod. Součástí celoročního projektu jsou také společné akce v
rámci tradičních lidových svátků (Vánoce, Masopust, Velikonoce) a exkurze do příbramských i
mimopříbramských expozic muzea a chráněných přírodních lokalit.
Od roku 1999 je škola v rámci projektu Intenzifikace činnosti sportovních tříd zařazena MŠMT ČR
do sítě sportovních tříd se specializací na fotbal. V 6. až 9. ročníku je vždy jedna třída, ve které jsou
zařazeni chlapci, kteří se specializují na fotbal a jsou také zároveň členy mládežnických družstev
fotbalového oddílu 1.FK Příbram, za který hrají nejvyšší žákovskou soutěž v ČR – žákovskou ligu.
Na doplnění jsou v těchto třídách pohybově nadaná děvčata, která se specializují na míčové hry se
zaměřením na basketbal. Děvčata jsou členkami Školního sportovního klubu při ZŠ Příbram –
Březové Hory a hrají regionální soutěž. V této dlouhodobé úspěšné specializaci bude škola
pokračovat i v dalších letech, potřebný počet navýšení vyučovacích hodin vzdělávacího oboru
„Tělesná výchova“ je v učebním plánu řešen využitím disponibilních hodin.
Škola je zapojena do dlouhodobých projektů v rámci Klubu ekologické výchovy (KEV), jehož
členem je od roku 2001. Od roku 2004 je škola za dlouhodobou aktivní a kvalitní práci v této
oblasti zařazena mezi Pilotní školy KEV. V roce 2005 vstoupila škola s ostatními pilotními školami
KEV v rámci dotací z ESF a „Operačního programu rozvoje lidských zdrojů“ do projektu Pilotní
základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Za úspěšnou práci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) byl v roce
2006 Klubem ekologické výchovy pod záštitou UNESCO škole propůjčen titul ŠKOLA
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Tento titul se škole podařilo již několikrát obhájit i pro další období.
Každoročně také organizujeme celoškolní projekt Den ZEMĚ. Environmentální vzdělávání je
dlouhodobě významným zaměřením školy a už více než deset let prostupuje jako „průřezové
téma“ celým výchovně vzdělávacím systémem školy. Škola má každoročně zpracován „Roční plán
EVVO“. Pro pokračování v tomto zaměření byla v učebním plánu využita i část disponibilních
hodin.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a
z koncepce, která vznikla

několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy

vůbec. V tomto období se postupně vytvořily i současné priority a specifika školy ( sportovní třídy,
environmentální výchova, aktivizační metody, individualizce, diferenciace) a také současné
příznivé klima školy.
Vize školy Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování vyjadřuje základní
myšlenku školního vzdělávacího programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti –
a to jak obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti,
respektováním rodičů žáka jako rovnocenných partnerů, společnými prožitky pedagogů, žáků a
rodičů, širokou nabídkou a diferencovaným přístupem, tak zapojením školy a jejích absolventů do
veřejného života, jejich profesní orientace, schopnost samostatného myšlení a odpovědného
rozhodování, chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a jejími zákony, péče o vlastní
zdraví a zdravý životní styl, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a
demokratickými občanskými postoji.
Škola se zaměřuje na individuální přístup k žákům, snaží se je pozitivně motivovat a díky
pozitivnímu přístupu pedagogů zamezit strachu a stresu žáků ze školy. Základní motiv školy je, aby
žák do školy chodil rád a ničeho se v ní nebál. Škola se zaměřuje na aktivizaci žáků ve škole, tomu
učitelé využívají moderní aktivizační metody. Cílem je, aby žák ve škole pasivně neseděl a pouze
poslouchal vyučujícího, ale aby aktivně pracoval a zapojoval se do výuky. Žáci se ve škole učí
rozvíjet své soft skills dovednosti (komunikace, řešení problémových situací, empatie, spolupráce,
naslouchání, spolupráce, kreativita).
Důležitou úlohu plní právě v této oblasti činnost školní družiny a školního klubu se širokou
nabídkou zájmových útvarů, ale též organizováním společných akcí pro žáky a rodiče. V rámci
činnosti školního klubu je možný přístup k informačním technologiím i ve volném čase žáků.
Vize otevřeného partnerství a vzájemné spolupráce vychází z poznání, že škola tvoří sociální
systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy, který je zároveň ovlivňován řadou vnitřních i vnějších
faktorů. Otevřený systém má větší předpoklad fungovat efektivně a zdravě a být všem účastníkům
prospěšný. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním
z prioritních témat pro školu a její vedení.
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Během výuky klademe důraz na čtení s
porozuměním, práci s textem, vyhledávání a
zpracování informací.
Vedeme žáky k sebehodnocení a objektivnímu
hodnocení spolužáků.
Individuálním přístupem k žákům jim dáváme šanci
prožít úspěch.
Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady a
podněcujeme jejich tvořivost.
Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád.
Učíme žáky vytvářet takové situace, v nichž má žák
radost z učení.
Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly.
Kompetence k řešení problémů
Výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení
problému a svoje řešení si dokázali obhájit.
Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme
netradiční úlohy (Scio, matematický Klokan, iBobr
apod.)
Při výuce motivujeme žáky v co největší míře
problémovými úlohami z praktického života.
Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší
spolužáky.
Vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích
činnosti - na plánování, přípravě, realizaci i
hodnocení.
Kompetence komunikativní
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s
učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu.
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou
formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor
jiných.
Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi
třídami.
Kompetence sociální a personální
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou
práci žáků, vzájemnou pomoc při učení.
Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat
role ve skupině.
Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých
pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí.
Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co
narušuje dobré vztahy mezi žáky.
Snažíme se učit žáky základy spolupráce a týmové
práce.
Kompetence občanské
Rozvíjíme povědomí o hodnotě demokracie a potřeby
její ochrany v občanské společnosti.
Zaměřujeme se na zaujímání tolerantních názorů
k odlišnostem.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Učíme se pracovat s informacemi o globálním,
regionálním a multikulturním světě.
Ve třídních kolektivech si žáci společně stanovují
pravidla chování.
Žáky vedeme k třídění odpadů a ekologickému
myšlení.
Kompetence pracovní

Kompetence digitální

Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a
posouzení reálných možností při profesní orientaci.
Výuku doplňujeme o praktické exkurze.
Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při
profesní orientaci.
Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u
žáků zájem o další orientaci.
Vedeme žáky ke schopnosti orientovat se v digitálním
prostředí a zacházet s digitálními technologiemi, mít
určitý nadhled nad tím, co digitální technologiekolem
nás ovlivňují a schopnost na to vědomě a s
porozuměním reagovat.Žáci si postupně zdokonalují
práci s informacemi, učí se je vyhledávat, třídit,
evidovat a vhodným způsobem využívat.Žáci se učí
chápat, jak mohou digitální technologie ovlivňovat
komunikaci, kreativitu a inovace.Vedeme žáky ke
kritickému přístupu ke spolehlivosti a platnosti
informací a údajů.

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP je podpůrné opatření 1. stupně a představuje minimální úpravu metod, organizace a
hodnocení vzdělávání. Použije se u žáka, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo
ve školských službách a zapojení do kolektivu. PLPP zpracovává třídní učtel za pomoci výchovného
poradce. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpora a způsoby vyhodnocování
naplňování plánu.S PLPP je seznámen zákonný zástupce a všichni učitelé. PLPP je vyhodnocován
třídním učitelem a výchovným poradcem nejpozději po 3 měsících od zahájení PO.
PLPP je vytvářen v elektonické i písemné podobě.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP zpracovává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem pro žáka od 2. stupně PO a to na
základě doporučení školského poradenského zařízenía žádosti zákonného zástupce žáka. IVP
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vychází ze ŠVP, obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů PO poskytovaných v kombinaci s tímto
plánem. Na tvorbě IVP se významnou měrou podílejí vyučující hlavních předmětů. Naplňování IVP
vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně 1x ročně.S

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP pro nadaného žáka sestavuje učitel předmětu, ve kterém se nadání žáka projevuje. V
případě, že se nadání projevuje ve vice předmětech, podílí se na sestavení PLPP také vyučující
těchto předmětů. S PLPP je seznámen zákonný zástupce žáka. Poskytování podpory je
vyhodnoceno nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření.
Vyhodnocení provádí výchovný poradce společně s vyučujícím, který PLPP sestavil. Pokud se
opatření ukážou jako nedostatečná, je zákonnému zástupci doporučeno využít služeb školského
poradenského zařízení. V případě, že opatření jsou vyhodnocena jako dostatečná, pokračuje se
nadále v jejich realizaci. PLPP je vytvořen v podobě elektronické i písemné.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Pokud jsou opatření vyplývající z PLPP nedostatečná, doporučí výchovný poradce nebo třídní
učitel vyšetření ve školském poradenském zařízení. Výchovný poradce předá PLPP poradenskému
zařízení. Pokud školské poradenské zařízení doporučují vzdělávání podle IVP, podá zákonný
zástupce řediteli školy žádost o vzdělávání podle IVP. Za sestavení IVP zodpovídá třídní učtel a
vyučujícími dotčených předmětů. S IVP jsou seznámeni vyučující, zákonný zástupce a žáky.
Zákonný zástupce potvrzuje seznámení s IVP informovaným souhlasem. Poskytování podpůrných
opatření vyhodnocuje průběžně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími. V případě
potřeby učitel daného předmětu IVP průběžně aktualizuje s ohledem na vývoj speciálních
vzdělávacích potřeb žáka. Školské poradenské zařízení vyhodnocuje IVP 1x ročně.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Spolupráce se školským poradenským zařízením
Spolupráce s rodiči
Zprostředkování mimoškolní adekvátní aktivity
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Zodpovědné osoby a jejich role:

Pracovníci školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence, školní
speciální pedagog)
Třídní učitelé, učitelé dotčených předmětů

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
zadávání specifických úkolů, projektů: Využívání metod problémového učení, objevování,
samostatné učení, simulační výuka
příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Účast na soutěžích a
přehlídkách MŠMT
nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit:
Mimoškolní vzdělávání - programy neziskových organizací, Taletcentrum, Dětská menza, nabídka
volitelých předmětů a zájmových kroužků ve škole

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
Prv
Čj , M
M
F , Pv
poznávání
Sebepoznání a
Prv
sebepojetí
Seberegulace a
Čj , M
ORv , Pv
sebeorganizace
Psychohygiena
Prv
Kreativita

Vv

Poznávání lidí

Prv

Mezilidské vztahy
Komunikace

Čj

Čj , M

Čj
Aj

F , Pv

Čj , F ,
M , ORv
Čj , M , Čj , ORv
Nj
Pv , Rj
Rj
Pv , Rj
Rj

ORv

F , M , F , M , F , M , M , ORv
ORv
ORv
ORv
, Rj
ORv ORv , Nj Čj
Čj , ORv
Čj

Čj

7.
8.
9.
ročník ročník ročník

ORv

Čj , Nj

Čj

Aj , ORv Aj , ORv Aj , ORv Aj , Čj ,
, Pv
ORv
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
Kooperace a
Prv
M , ORv ORv , Pv
kompetice
Řešení problémů a
M
M
F , Pv
Pv
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
Prv
Čj
Čj , ORv ORv
praktická etika
, Pv
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost
Prv
ORv
ORv
a škola
Občan, občanská
Vl
ORv
společnost a stát
Formy participace
Vl
M
ORv
ORv
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
Prv
D
Čj , D
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
Vl
Aj , Vl Aj , D , Z Aj , Čj ,
zajímá
D,M,
Z
Objevujeme Evropu a
Aj , M , Aj , Čj , Aj , F ,
svět
Vl
ORv , Z M , Z ,
Nj
Jsme Evropané
M , Vl
M
ORv
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Prv
Lidské vztahy

Prv

Etnický původ

Aj , Čj

Čj

ORv

Prv

Multikulturalita

Vl

Princip sociálního
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Aj

Prv
Prv

ORv

ORv , Rj

ORv

F , ORv

ORv

Čj , ORv

Rj

ORv

D , ORv

D

Aj , D

Aj , D

Aj , Nj

Aj , F ,
Nj , Rj

Aj

D,Z

Aj , D , Čj , D
ORv
ORv , Nj

D

D

F

F

Vl

Přv

8.
9.
ročník ročník

F

Aj , Z ,
Rj
Aj , Čj
D , Př ,
Z
Aj , F ,
ORv , Z

ORv

Př
F , Pv ,
Př
M , Přv D , F ,
Pv

Př
F , Pv

F , Ch

F

D , F Aj , D , F Čj , D , F
, Ch , Př
, Z , Rj
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Vztah člověka k
prostředí

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv
médií ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

3.5.1.1

Přv

ORv , Pv Čj , ORv Aj , Čj , D , F ,
, Pv , Rj D , F ,
Ch ,
ORv , Z , ORv , Př
Nj
, Nj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj , ORv Čj , Př Čj , D , F

Čj

Čj

Čj

Čj

ORv

Čj

Čj

Čj

Čj

Nj

Aj , Čj ,
D
Čj , Nj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
Aj
Ch
Čj
D
F
M
Nj
ORv
Př
Prv
Přv
Pv
Rj
Vl
Vv
Z

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Fyzika
Matematika
Německý jazyk
Občanská a rodinná výchova
Přírodopis
Prvouka
Přírodověda
Pracovní výchova
Ruský jazyk
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět
Anglický jazyk

1. stupeň
Dotace
2. stupeň
Dotace
1.
stupeň
2.
stupeň
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
3
3
3
9
3
3
3
3
12

Český jazyk a
literatura
Další cizí jazyk
• Německý
jazyk
• Ruský
jazyk
Matematika a její Matematika
aplikace
Informatika
Informatika

7

Člověk a jeho svět Prvouka

2

Člověk a
společnost
Člověk a příroda

4

7+1

4

2

7

4+1

6+1

6

33+2

4

4

15+1

2

2

2

6

4

20+2

4

4

4

3+1

15+1

1

1

2

1

1

1

1

4

1+1

2

2

1+1

6+2

2

2

1+1

1

6+1

2

1+1

1.5

2

6.5+1

1+1

1+1

2+2

1+1

1.5

4.5+3

2

6
1.5

1+1

2.5+1

Vlastivěda

1.5

1+1

2.5+1

Občanská a
rodinná výchova
Fyzika

4

4+1

Přírodověda
Dějepis

3+1

Chemie
Přírodopis

1+1

1+1
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Vzdělávací oblast

Předmět
Zeměpis

Umění a kultura

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní výchova

Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce
Volitelné předměty
• Biologická praktika
• Specializovaná informatika
• Sportovní výchova
• Konverzace v cizím jazyce
• Domácnost
• Ekologická praktika
Celkem hodin

1. stupeň
Dotace
2. stupeň
Dotace
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. stupeň
2
2
1.5
1.5
7
1
1
2+2
1

20

1.5
2
2+1.5
1

22

1
1.5
2+1.5
1

24

1
1+1
2+1
1

26

1
1+1
2+2
1

26

5.5
6.5+2
10+8
5

102+16

1
2
2
0+1

28

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

4
5
8
3+1

0+1

0+2

0+3

0+6

30

32

32

104+18

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
1. až 5. ročník - využití disponibilní časové dotace
Jazyk a jazyková komunikace
2 hodiny na posílení dotace předmětu Český jazyk a literatura ve 2. a 4. ročníku (vzdělávání žáků s SPU; komunikativní dovednosti)
Matematika a aplikace
2 hodiny na posílení dotace předmětu Matematika ve 3. a 4. ročníku (rozvoj logického myšlení; problémové úlohy; rýsování)
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Člověk a jeho svět
Zahrnuje předměty Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda
1 hodina na posílení předmětu Vlastivěda v 5. ročníku (tematické okruhy průřezových témat)
1 hodina na posílení předmětu Přírodověda v 5. ročníku (tematické okruhy průřezových témat, environmentální výchova)
Umění a kultura
Zahrnuje předměty Výtvarná výchova a Hudební výchova
2 hodiny na posílení předmětu Výtvarná výchova ve 4. a 5. ročníku (estetická výchova, dramatická výchova)
Tělesná výchova
8 hodin na posílení předmětu Tělesná výchova v 1. až 5. ročníku (plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku, rozvoj pohybových dovedností)
6. až 9. ročník - využití disponibilníčasovédotace
Jazyk a jazyková komunikace
1 hodina na posílení předmětu Český jazyk v 6. ročníku (čtení s porozuměním, komunikativní dovednosti)
Matematika a její aplikace
1 hodina na posílení předmětu Matematika v 9. ročníku (rozvoj logického myšlení, problémové úlohy)
Člověk a společnost
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Zahrnuje předměty Dějepis a Občanská a rodinná výchova
2 hodiny na posílení předmětu Dějepis v 6. a 9. ročníku (tematické okruhy průřezových témat)
1 hodina na posílení předmětu Občanská a rodinná výchova v 8. ročníku (integrovaný vzdělávací obor Výchova ke zdraví)
Člověk a příroda
Zahrnuje předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
1 hodina na posílení předmětu Fyzika v 7. ročníku (environmentální výchova, průřezová témata)
3 hodiny na posílení předmětu Přírodopis v 6, 7. a 8. ročníku (environmentální výchova, průřezová témata, integrovaný vzdělávací obor Výchova ke
zdraví)
2 hodiny na posílení předmětu Chemie v 8. a 9. ročníku (environmentální výchova, průřezová témata)
Člověk a svět práce
1 hodina na posílení předmětu Pracovní výchova v 6. ročníku (Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů)
Volitelné předměty
6 hodin - nabídka volitelných předmětů v návaznosti na vzdělávací obory
•

1 hodina v 7. ročníku (Biologická praktika, Specializovaná informatika)

•

2 hodiny v 8. ročníku (Ekologická praktika, Sportovní výchova, Specializovaná informatika)

•

3 hodiny v 9. ročníku (Konverzace v cizím jazyku, Domácnost, Ekologická praktika, Sportovní výchova, Specializovaná informatika)

Volitelné předměty se otevírají dle zájmu žáků a možností školy. Mohou být do budoucna doplňovány či obměňovány formou dodatků
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Člověk a zdraví
zahrnuje předmět Tělesná výchova v rozsahu 2 hodiny v 6. až 9. ročníku
předmět Výchova ke zdraví je integrován především do hodin předmětu Občanská a rodinná výchova po 1 hodině v 6. a 7. ročníku

Člověk a svět práce
zahrnuje předmět Pracovní výchova, který je rozdělen na tematické okruhy:
6. ročník - Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů
7. ročník - Práce s laboratorní technikou, Práce s technickými materiály, Provoz a údržba domácnosti
8. ročník - Svět práce
9. ročník - Desing a konstruování
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5 Učební osnovy
5.1 Anglický jazyk
1. ročník 2. ročník
0
0

3. ročník
3
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

21

Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ pomáhá žákům chápat a objevovat nové skutečnosti, které přesahují
dosavadní zkušenosti získané v mateřském jazyce. Je základním předpokladem pro komunikaci žáků v rámci
Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry, umožňuje poznávat odlišný způsob života lidí v jiných
zemích a jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje tak i vzájemné mezinárodní porozumění a toleranci.
Anglický jazyk na druhém stupni má nezastupitelnou roli v rozvoji komunikace v kontextu globálního světa.
Navazuje na znalosti mateřského jazyka. Rozvoj cizího jazyka přispívá k poznání multikulturní společnosti
a tolerance v ní. Osvojení cizího jazyka vede k uvědomění si jeho hodnoty při soustavné přípravě na výkon
budoucího povolání – podporuje seberealizaci.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Od 3. – do 9. ročníku je Anglický jazyk vyučován 3 hodiny týdně s časovou dotací 45 minut
předmětu (specifické informace o předmětu Ve 3 . ročníku formou práce ve skupinách nebo dvojicích, tvorba projektů, hry, alespoň jednou měsíčně
využití IT (tablety nebo programy v PC učebně). V případě příznivého počasí alespoň jednou týdně výuka ve
důležité pro jeho realizaci)
venkovním prostředí.
Ve 4. ročníku častá práce v týmech nebo dvojicích, v případě potřeby využití IT (tablety, případně programy
v PC učebně). Vyhledávání informací, tvorba projektů. V případě příznivého počasí alespoň jednou týdně
výuka ve venkovním prostředí.
Od 5. – 9. ročníku převažuje práce ve dvojicích a skupinách
(s ohledem na individualizaci a diferenciaci žáků), okrajově zařazena frontální výuka (vysvětlení gramatiky).
V rámci kooperativního vyučování je rozvíjen Tutoring a pozitivní klima třídy. Vyučovací metody a způsoby
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Název předmětu

Integrace předmětů

Anglický jazyk
práce jsou voleny s ohledem na schopnosti a dovednosti žáků. Nedílnou součástí je zařazení digitálních
technologií a jejich aplikace.

•

Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Od 3. – do 9. ročníku je Anglický jazyk vyučován 3 hodiny týdně s časovou dotací 45 minut
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Ve 3 . ročníku formou práce ve skupinách nebo dvojicích, tvorba projektů, hry, alespoň jednou měsíčně
kompetence žáků
využití IT (tablety nebo programy v PC učebně). V případě příznivého počasí alespoň jednou týdně výuka ve
venkovním prostředí.
Ve 4. ročníku častá práce v týmech nebo dvojicích, v případě potřeby využití IT (tablety, případně programy
v PC učebně). Vyhledávání informací, tvorba projektů. V případě příznivého počasí alespoň jednou týdně
výuka ve venkovním prostředí.
Od 5. – 9. ročníku převažuje práce ve dvojicích a skupinách
(s ohledem na individualizaci a diferenciaci žáků), okrajově zařazena frontální výuka (vysvětlení gramatiky).
V rámci kooperativního vyučování je rozvíjen Tutoring a pozitivní klima třídy. Vyučovací metody a způsoby
práce jsou voleny s ohledem na schopnosti a dovednosti žáků. Nedílnou součástí je zařazení digitálních
technologií a jejich aplikace.
Kompetence k řešení problémů:
Poskytneme žákům různé možnosti práce s učebními materiály (pracovní listy, práce s textem, didaktické
hry) a s vyhledáváním informací (tablety, slovníky, studijní texty, knihy).
Rozvíjíme schopnost tyto informace správně použít při tvorbě různých projektů a referátů, které budou
následně prezentovat před ostatními.
Kompetence komunikativní:
Rozvíjíme dovednosti všestranné komunikace v angličtině.
Zaměřujeme se na správnou výslovnost a intonaci.
Nabízíme žákům možnost pracovat s užitečnými konverzačními tématy, které povedou k praktického
rozvoji komunikace v cizím jazyce.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke vzájemné kooperaci při práci ve dvojicích či skupinách.
Nabízíme žákům, aby se zapojili dle svých možností.
Učíme je komunikovat, naslouchat a respektovat rozdílné přístupy.
Kompetence digitální:
23
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Název předmětu

Anglický jazyk
Vedeme žáky k orientaci ve světě informací, k zvládnutí základních způsobů jejich vyhledávání, zpracování a
používání s důrazem na vhodné použití digitálně získaných poznatků.
Propojujeme výuku cizího jazyka s používáním digitálních technologií prostřednictvím online slovníků a
překladačů.

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Basic commands
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a adekvátně na ně reaguje
Greetings
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a adekvátně na ně reaguje
Speaking activities - dialogues, conversation
Zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se setkal během výuky
Vocabulary – my family, pets, food, school objects, animals
Zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se setkal během výuky
Reading a short text
Rozumí krátkému psanému textu, má-li k dispozici vizuální oporu
Reading a comic
Rozumí krátkému psanému textu, má-li k dispozici vizuální oporu
Games
Rozumí krátkému psanému textu, má-li k dispozici vizuální oporu
Pictures
Rozumí krátkému psanému textu, má-li k dispozici vizuální oporu
Listening activities
Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou
Songs - vyhledání jednoduché dětské písně v AJ na internetu, poslech, opakování
Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou
známých slovíček
Grammar – to be, to have got
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
Making questions/answers
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
Writing a short text
Píše krátký text podle vizuální předlohy
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Speaking activities – games, description of animals,
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně
Vocabulary – my town, school, time, wild animals, holidays, hobbies
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně
Making dialogues – work in pairs, talking about myself, my hobbies
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů
Spelling - alphabet
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů
Listening activities
Rozumí slovům a jednoduchým větám pronášeným s pečlivou výslovností
Songs, games, comic, pictures - Short story – vyhledání jednoduchého dětského
Rozumí slovům a jednoduchým větám pronášeným s pečlivou výslovností
příběhu (pohádky) v AJ na internetu, poslech, jednoduchý popis hlavních postav
Grammar – to be, to have got, can, like,do – questions/answers
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat
Present continuous
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat
Prepositions
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat
Time
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat
Reading a short text, comic
Rozumí krátkému psanému textu, je schopen ho správně přečíst a vyhledat
informace
Vocabulary according to the topic – my town, school, animals, holidays
Rozumí krátkému psanému textu, je schopen ho správně přečíst a vyhledat
informace
Writing a short text
Je schopen napsat krátký text týkající se osvojených témat
Writing a letter
Je schopen napsat krátký text týkající se osvojených témat
Description of animals
Je schopen napsat krátký text týkající se osvojených témat
Games
Je schopen napsat krátký text týkající se osvojených témat
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Anglický jazyk

5. ročník

•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s tématy Introduction,
Zvuková podoba jazyka - procvičování poslechových dovedností prostřednictvím
Friends and Family, My world, Time, Places, People
ICT
Rozpozná známá slova a slovní spojení, která se vztahují k tématům Introduction,
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k tématům Introduction,
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématům Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Vocabulary - témata Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places,
Porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s tématy Introduction,
People
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Rozpozná známá slova a slovní spojení, která se vztahují k tématům Introduction,
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k tématům Introduction,
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématům Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Zachytí konkrétní informace v jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
tématům Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí tématu jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje k tématům
Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Použije základní zdvořilostní obraty
Vede jednoduchý rozhovor o tématech Introduction, Friends and Family, My world,
Time, Places, People
Uvede informace o sobě, rodině, kamarádech a o skutečnostech, se kterými se
běžně setkává
Položí a reaguje na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, kamarádů a
skutečností, se kterými se běžně setkává
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Anglický jazyk

5. ročník

Grammar: A/an, Imperatives, Plurals; To be, Personal and Possesive pronouns;
Have got, Adjectives; Time, Prepositions of time, Present simple; Prepositions of
place, Descriptions, Can; Present continuous, How much

Najde informace vztahující se k tématům Introduction, Friends and Family, My
world, Time, Places, People
Rozpozná známá slova a slovní spojení
Porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k
tématům Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí tématu krátkého textu
Napíše jednoduchá slovní spojení a věty související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Sestaví slovní spojení a jednoduché věty související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Do formuláře/tabulky doplní informace související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s tématy Introduction,
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Rozpozná známá slova a slovní spojení, která se vztahují k tématům Introduction,
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k tématům Introduction,
Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématům Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Zachytí konkrétní informace v jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
tématům Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí tématu jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje k tématům
Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Použije základní zdvořilostní obraty
Vede jednoduchý rozhovor o tématech Introduction, Friends and Family, My world,
Time, Places, People
Uvede informace o sobě, rodině, kamarádech a o skutečnostech, se kterými se
běžně setkává
Položí a reaguje na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, kamarádů a
skutečností, se kterými se běžně setkává

27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Anglický jazyk

5. ročník

Najde informace vztahující se k tématům Introduction, Friends and Family, My
world, Time, Places, People
Rozpozná známá slova a slovní spojení
Porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k
tématům Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí tématu krátkého textu
Napíše jednoduchá slovní spojení a věty související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Sestaví slovní spojení a jednoduché věty související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Do formuláře/tabulky doplní informace související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Základní výslovnostní návyky - procvičování výslovnosti prostřednictvím ICT
Zachytí konkrétní informace v jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
tématům Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Porozumí tématu jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje k tématům
Introduction, Friends and Family, My world, Time, Places, People
Použije základní zdvořilostní obraty
Vede jednoduchý rozhovor o tématech Introduction, Friends and Family, My world,
Time, Places, People
Uvede informace o sobě, rodině, kamarádech a o skutečnostech, se kterými se
běžně setkává
Položí a reaguje na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, kamarádů a
skutečností, se kterými se běžně setkává
Napíše jednoduchá slovní spojení a věty související s tématy Introduction, Friends
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
and Family, My world, Time, Places, People
Sestaví slovní spojení a jednoduché věty související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Do formuláře/tabulky doplní informace související s tématy Introduction, Friends
and Family, My world, Time, Places, People
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Anglický jazyk

5. ročník

Festivals and Living - práce se slovní zásobou a texty, kvízy a tvorba tematicky orientovaných praktických ukázek (např: přání)
Schools in the UK – práce se slovní zásobou
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce (čtení, překlad, konverzační dovednosti), důraz na správnou výslovnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Kulturní rozmanitost anglicky mluvících zemí – práce s textem a informacemi
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
The European living – picture dictionary, práce s textem
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Zvuková podoba jazyka – přízvuk, intonace
Zachytí informace v jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Porozumí tématu/obsahu jednoduchého projevu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Zachytí informace v jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy ve formě poslechu: Dates, Daily life,
tématům
Festivals, Animals around the world, Holidays, Food and drinks, Landscape,
Weather, Entertainment, Phrases, Cultural habbits and facts about English speaking Porozumí tématu/obsahu jednoduchého projevu, který se vztahuje k osvojovaným
countries
tématům
Zapojí se a vede krátký jednoduchý rozhovor o sobě a známém prostředí v
přítomnosti a minulosti
Žák konverzuje o každodenních situacích
Krátce pohovoří na osvojené téma
Popíše sebe samého, další osoby, prostředí v němž žije, každodenní činnosti a
potřeby a způsob života
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Anglický jazyk

6. ročník

Vypráví jednoduchý příběh a popíše událost a plány
Vyhledá informace v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Porozumí tématu/obsahu jednoduchého textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Rozpozná neznámá slova a vyhledá je ve slovníku
Porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy v písemné formě: Dates, Daily life,
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají
Festivals, Animals around the world, Holidays, Food and drinks, Landscape,
osvojených témat
Weather, Entertainment, Phrases, Cultural habbits and facts about English speaking Sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe a známého prostředí v přítomnosti,
countries - vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT
minulosti a budoucnosti
Napíše jednoduchý text o přítomnosti a minulosti, písemně vyjádří plány do
budoucna
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Gramatické jevy a typy vět: Present tenses, Adverbs of frequency, Ordinal
Zachytí informace v jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným
numbers, Pronouns, Past simple, Countable and uncountable nouns, Comparative tématům
and Superlative adjectives, Going to, Adverbs
Porozumí tématu/obsahu jednoduchého projevu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Zapojí se a vede krátký jednoduchý rozhovor o sobě a známém prostředí v
přítomnosti a minulosti
Žák konverzuje o každodenních situacích
Krátce pohovoří na osvojené téma
Popíše sebe samého, další osoby, prostředí v němž žije, každodenní činnosti a
potřeby a způsob života
Vypráví jednoduchý příběh a popíše událost a plány
Vyhledá informace v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Porozumí tématu/obsahu jednoduchého textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Rozpozná neznámá slova a vyhledá je ve slovníku
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Základní výslovnostní návyky

Aplikace pravopisu

6. ročník
Porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají
osvojených témat
Sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe a známého prostředí v přítomnosti,
minulosti a budoucnosti
Napíše jednoduchý text o přítomnosti a minulosti, písemně vyjádří plány do
budoucna
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Zapojí se a vede krátký jednoduchý rozhovor o sobě a známém prostředí v
přítomnosti a minulosti
Žák konverzuje o každodenních situacích
Krátce pohovoří na osvojené téma
Popíše sebe samého, další osoby, prostředí v němž žije, každodenní činnosti a
potřeby a způsob života
Vypráví jednoduchý příběh a popíše událost a plány
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají
osvojených témat
Sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe a známého prostředí v přítomnosti,
minulosti a budoucnosti
Napíše jednoduchý text o přítomnosti a minulosti, písemně vyjádří plány do
budoucna
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Food from around the world – pracovní postup v angličtině (recept)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce (čtení, překlad, konverzační dovednosti), důraz na správnou výslovnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Kulturní rozmanitost anglicky mluvících zemí – práce s textem a informacemi
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6. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
The European living – picture dictionary, práce s textem
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zvuková podoba jazyka – větný přízvuk
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy ve formě poslechu: My family, My
home, Transport, Science and exploration, Dangerous situations, The UK,
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Environmental protection, Problems and giving advice, Cultural habbits and facts
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
about English speaking countries, Phrases
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy My family, My home, Transport,
Science and exploration, Dangerous situations, The UK, Environmental protection,
Problems and giving advice, Cultural habbits and facts about English speaking
countries, Phrases

Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět krátký rozhovor, který se
týká osvojených témat o přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Krátce pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Vyhledá informace v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy ve formě textu My family, My home,
Transport, Science and exploration, Dangerous situations, The UK, Environmental Porozumí tématu/obsahu textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
protection, Problems and giving advice, Cultural habbits and facts about English
Odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu
speaking countries, Phrases
a vyhledá je ve slovníku
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy v písemné formě: My family, My home, Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
Transport, Science and exploration, Dangerous situations, The UK, Environmental témat
protection, Problems and giving advice, Cultural habbits and facts about English
Sestaví/napíše krátký popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti a
speaking countries, Phrases - vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím
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7. ročník

ICT

budoucnosti
Napíše text o přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Gramatické jevy a typy vět: Present tenses, Past tense (regular and irregular verbs), Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Will, Talking about the future, Past continuous, Articles, Present perfect, Modals,
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Prepositions
Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět krátký rozhovor, který se
týká osvojených témat o přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Krátce pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Vyhledá informace v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Porozumí tématu/obsahu textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu
a vyhledá je ve slovníku
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
témat
Sestaví/napíše krátký popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti a
budoucnosti
Napíše text o přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Základní výslovnostní návyky
Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět krátký rozhovor, který se
týká osvojených témat o přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Krátce pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Aplikace pravopisu
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
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7. ročník
témat
Sestaví/napíše krátký popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti a
budoucnosti
Napíše text o přítomnosti, minulosti a budoucnosti
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
The UK and London – práce s textem a slovní zásobou, tvorba turistického průvodce (the UK/London)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce (čtení, překlad, konverzační dovednosti), důraz na správnou výslovnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Kulturní rozmanitost anglicky mluvících zemí – práce s textem a informacemi
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
The European living – picture dictionary, práce s textem
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zvuková podoba jazyka
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy ve formě poslechu: Materials,
Describing Clothes, The movies, TV, ICT, You and your Body, Health, Heroes, The
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
environment, Teenagers, Problems and giving advice, Cultural habbits and facts
about English speaking countries, Phrases
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8. ročník

Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy: Materials, Describing Clothes, The
movies, TV, ICT, You and your Body, Health, Heroes, The environment, Teenagers,
Problems and giving advice, Cultural habbits and facts about English speaking
countries, Phrases

Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy ve formě textu: Materials, Describing
Clothes, The movies, TV, ICT, You and your Body, Health, Heroes, The environment,
Teenagers, Problems and giving advice, Cultural habbits and facts about English
speaking countries, Phrases
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy v písemné formě: Materials, Describing
Clothes, The movies, TV, ICT, You and your Body, Health, Heroes, The environment,
Teenagers, Problems and giving advice, Cultural habbits and facts about English
speaking countries, Phrases - vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím
ICT

Gramatické jevy a typy vět: Talking about present and past, Modals, Present
perfect x Past simple, Relative pronouns, Verbs + ing or infinite, Passive voice, First
conditionals, Phrasal verbs

Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět rozhovor, který se týká
osvojených témat o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Krátce pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti a o již realizovaných
skutečnostech
Vyhledá informace v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Porozumí tématu/obsahu textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v textu a vyhledá je
ve slovníku
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
témat
Sestaví/napíše popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti,
budoucnosti a již realizovaných skutečnostech
Napíše text o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět rozhovor, který se týká
osvojených témat o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Krátce pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti a o již realizovaných
skutečnostech
Vyhledá informace v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
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8. ročník

Porozumí tématu/obsahu textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v textu a vyhledá je
ve slovníku
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
témat
Sestaví/napíše popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti,
budoucnosti a již realizovaných skutečnostech
Napíše text o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět rozhovor, který se týká
Základní výslovnostní návyky
osvojených témat o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Krátce pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti a o již realizovaných
skutečnostech
Aplikace pravopisu
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
témat
Sestaví/napíše popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti,
budoucnosti a již realizovaných skutečnostech
Napíše text o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Our Environment – práce s textem a slovní zásobou, výroba informačního letáku
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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8. ročník

Health, healthy eater – práce s textem, slovní zásobou, tvorba My diet (popis vlastních stravovacích zvyklostí)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce (čtení, překlad, konverzační dovednosti), důraz na správnou výslovnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Kulturní rozmanitost anglicky mluvících zemí – práce s textem a informacemi
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
The European living – picture dictionary, práce s textem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
The European Union – práce s textem a slovní zásobou
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zvuková podoba jazyka
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy ve formě poslechu: Character and
Appearance, Talking about Problems, Spending time, Sports, Cities and towns,
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Natural disasters, Giving warnings and advice, The Media, Jobs, Money, Travelling,
English literature, Citizenship, Cultural habbits and facts about English speaking
countries, Phrases
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy Character and Appearance, Talking
about Problems, Spending time, Sports, Cities and towns, Natural disasters, Giving
warnings and advice, The Media, Jobs, Money, Travelling, English literature,
Citizenship, Cultural habbits and facts about English speaking countries, Phrases

Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět rozhovor, který se týká
osvojených témat o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Vyjádří skutečnost, možnost a podmínku
Popíše skutečnosti aktivní a pasivní formou
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9. ročník

Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti a o již realizovaných
skutečnostech
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy ve formě textu: Character and
Vyhledá informace v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Appearance, Talking about Problems, Spending time, Sports, Cities and towns,
Porozumí tématu/obsahu textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Natural disasters, Giving warnings and advice, The Media, Jobs, Money, Travelling, Odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v textu a vyhledá je
English literature, Citizenship, Cultural habbits and facts about English speaking
ve slovníku
countries, Phrases
Osvojená slovní zásoba a tematické okruhy v písemné formě: Character and
Appearance, Talking about Problems, Spending time, Sports, Cities and towns,
Natural disasters, Giving warnings and advice, The Media, Jobs, Money, Travelling,
English literature, Citizenship, Cultural habbits and facts about English speaking
countries, Phrases - vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT

Gramatické jevy a typy vět: Using tenses, Question forms, Second conditional, The
passive, Modals, Prepositions, Pronouns, Phrasal verbs, Gerunds

Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
témat
Sestaví/napíše popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti,
budoucnosti již realizovaných skutečností, dále pak skutečnost, možnost a
podmínku, a to aktivní a pasivní formou
Napíše text o přítomnosti, minulosti, budoucnosti, již realizovaných skutečnostech,
dále pak o skutečnosti, možnosti a podmínce, a to aktivní a pasivní formou
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Zachytí informace v projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Porozumí tématu/obsahu projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět rozhovor, který se týká
osvojených témat o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Vyjádří skutečnost, možnost a podmínku
Popíše skutečnosti aktivní a pasivní formou
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti a o již realizovaných
skutečnostech
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Anglický jazyk

Základní výslovnostní návyky

Aplikace pravopisu

9. ročník
Vyhledá informace v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Porozumí tématu/obsahu textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v textu a vyhledá je
ve slovníku
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
témat
Sestaví/napíše popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti,
budoucnosti již realizovaných skutečností, dále pak skutečnost, možnost a
podmínku, a to aktivní a pasivní formou
Napíše text o přítomnosti, minulosti, budoucnosti, již realizovaných skutečnostech,
dále pak o skutečnosti, možnosti a podmínce, a to aktivní a pasivní formou
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Zapojí se a ve dvojici tvoří pomocí slovních spojení a vět rozhovor, který se týká
osvojených témat o přítomnosti, minulosti, budoucnosti a již realizovaných
skutečnostech
Vyjádří skutečnost, možnost a podmínku
Popíše skutečnosti aktivní a pasivní formou
Žák konverzuje o každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Pohovoří na osvojené téma
Ve větách popíše sebe samého a prostředí, v němž se vyskytuje
Sestaví příběh/vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti a o již realizovaných
skutečnostech
Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo věty, které se týkají osvojených
témat
Sestaví/napíše popis sebe a známého prostředí v přítomnosti, minulosti,
budoucnosti již realizovaných skutečností, dále pak skutečnost, možnost a
podmínku, a to aktivní a pasivní formou
Napíše text o přítomnosti, minulosti, budoucnosti, již realizovaných skutečnostech,
dále pak o skutečnosti, možnosti a podmínce, a to aktivní a pasivní formou
Tvoří věty podle osvojeného slovosledu
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Anglický jazyk

9. ročník
Písemně odpoví v kontextu osvojeného učiva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Fašistická a komunistická propaganda – práce s ukázkami
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
The Education in the USA – práce s textem a slovní zásobou
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Protests – práce s textem a slovní zásobou
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Heroes and Heroines in Britain – tvorba cizojazyčného referátu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce (čtení, překlad, konverzační dovednosti), důraz na správnou výslovnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Kulturní rozmanitost anglicky mluvících zemí – práce s textem a informacemi
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
The European living – picture dictionary, práce s textem

5.2 Český jazyk a literatura
1. ročník
7
Povinný

2. ročník
8
Povinný

Název předmětu
Oblast

3. ročník
7
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
4
Povinný

51

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Český jazyk a literatura

Český jazyk 1. stupeň
Cílem jazykové výuky je hlavně podpora komunikačních schopností. Umožňuje žákovi vnímat různá
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně a srozumitelně se vyjadřovat. Užívání českého jazyka v mluvené i
písemné formě umožňuje žákům poznat a pochopit společenský a kulturní vývoj lidské společnosti.
Dovednosti získané v českém jazyce jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oborech
vzdělávání.
Vzdělávací obsah českého jazyka má tři složky: komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a
literární výchovu.
Žáci se učí chápat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit. Rozšiřují si aktivní i pasivní slovní zásobu
v osvojených tématech, vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu. Využívají informační a
komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Velký důraz je kladen na čtení s porozuměním, na utváření vztahu k literatuře.
Český jazyk 2. stupeň
Předmět Český jazyk a literatura zahrnuje tři složky: Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a
Literární výchovu. Obsah těchto složek se vzájemně prolíná.
Komunikační a slohová výchova
Žáci pracují s různými jazykovými sděleními ve formě písemné i ústní. Učí se číst s porozuměním,
kultivovaně psát a mluvit. Text analyzují a kriticky posuzují jeho obsah. Žáci pracují také s formální stránkou
textu a jeho výstavbou.
Jazyková výchova
Žáci si osvojují spisovnou podobu českého jazyka, jeho kodifikovanou normu. Učí se jasnému, přehlednému
a srozumitelnému vyjadřování v písemných i mluvených projevech. Při jednotlivých činnostech uplatňují
dovednost třídit, porovnávat a zobecňovat.
Literární výchova
Prostřednictvím četby poznávají žáci základní literární druhy. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky,
interpretují různými způsoby literární text. Formulují vlastní názory o přečteném díle, rozlišují literární fikci
od skutečnosti. Seznamují se s tvorbou významných osobností české i světové literatury. Četba jim pomáhá
utvářet vlastní hodnotové žebříčky a obohacuje jejich duchovní život.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu Český jazyk a literatura je vyučován v 1. ročníku v rozsahu 7 hodin týdně, ve 2. ročníku 8 hodin , ve 3.
ročníku 7 hodin, ve 4. ročníku 7 hodin týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výuka českého jazyka probíhá hlavně v kmenových třídách, v počítačové učebně.
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Název předmětu

Integrace předmětů

Český jazyk a literatura
Při výuce lze využívat práci ve dvojicích, ve skupinách, v týmech i samostatné práce s využitím různých
pomůcek (obrazové materiály, přehledy, pomocné tabulky, pracovní listy, tablety…) Za pomocí digitálních
technologií si žáci osvojují a procvičují učivo, vyhledávají různé informace. Využíváme knihy ke společné
četbě. Spolupracujeme s knihovnou, kam děti pravidelně docházejí na
besedy a tvořivé dílny. Vytváří si tak kladný vztah k četbě, k literárním dílům.
2. stupeň
6. – 9. ročník čtyři vyučovací hodiny týdně – dvě hodiny jazyková výchova, jedna hodina komunikační a
slohová výchova a jedna hodina literární výchova
Hodiny probíhají v učebnách, ve venkovních prostorách areálu školy, v počítačové učebně, ve Školním
klubu. Vzdělávání probíhá také v rámci exkurzí, workshopů, besed, návštěv městské knihovny, návštěv
divadelních a filmových představení.
Výuka probíhá individuálně, prostřednictvím skupinové práce, jazykových a literárních projektů, za
příležitostné účasti odborníků z praxe. Využívají se ICT technologie.

•

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Tyto kompetence jsou rozvíjeny ve všech oblastech učiva. K jejich rozvíjení dochází též při individuálních či
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové skupinových zadáních, která vyžadují práci s informačními zdroji, s různými typy médií.
kompetence žáků
Žáci jsou vedeni ke čtení textů různé obtížnosti, k vyhledávání a třídění informací, k rozšiřování slovní
zásoby. Pracuje se s chybou a její opravou.
Žákům jsou nabízeny různé způsoby, metody a strategie učení, které směřují k vlastnímu zdokonalení.
Kompetence komunikativní:
Tyto kompetence jsou systematicky rozvíjeny v celém obsahu učiva, největší pozornost je jim věnována ve
složce Komunikační a slohová výchova. Podporovány jsou též při různých formách výuky, především pak při
skupinové práci. Důraz se klade na rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby v písemném i ústním projevu. Žáci
jsou vedeni k vyjadřování klíčové myšlenky a stručnému shrnutí v logickém sledu.
Kompetence k řešení problémů:
Tyto kompetence jsou rozvíjeny v celém obsahu učiva. K jejich uplatňování dochází také nad rámec učební
náplně – problémové situace ve škole i mimo ni.
Žáci se seznamují s různými možnostmi řešení problémů, vzájemně si sdělují výsledky, porovnávají je a učí
se je samostatně řešit.
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
Tyto kompetence jsou v předmětu rozvíjeny především ve cvičeních, která jsou koncipována jako skupinová
práce. Ta je uplatňována ve všech třech složkách jazyka.
Žáci se učí chápat zásady týmové práce a spolupracovat ve skupině v souladu s týmovými pravidly. Učí se
respektovat názory ostatních, osvojují si dovednost asertivity. Žáci jsou vedeni k chápání odlišnosti kultur,
k nutnosti vzájemné úcty v mezilidských vztazích.
Kompetence občanské:
Tyto kompetence jsou rozvíjeny především ve složkách Komunikační a slohová výchova a Literární výchova,
a to výběrem vhodných textů z různých oblastí lidského života. Žáci se učí uvědomovat si svá práva a
povinnosti a podílí se na kulturním dění.
Kompetence digitální:
Tyto kompetence jsou rozvíjeny ve všech složkách jazyka. Uplatňují se při používání různých ICT pomůcek,
kterými škola disponuje (PC ve vybavených počítačových učebnách, tablety, výukové programy, interaktivní
tabule,….).

Způsob hodnocení žáků
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Čtení praktické – technika čtení, čtení pozorné
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Praktické naslouchání
Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Vyjádření kontaktu s partnerem
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Technika mluveného projevu
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost
Techniky mluveného projevu – dýchání, tvoření hlasu, výslovnost
V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
Pozdrav, oslovení
Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i
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Český jazyk a literatura

1. ročník
mimoškolních situacích
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky
Kontroluje vlastní písemný projev
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
Čtení slova na hlásky, rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky
Porovnává významy slov
Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Omluva, prosba
Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku
Technika psaní- úhledný, čitelný písemný projev
Úprava textu
Vypravování podle obrázků
Sluchové rozlišení hlásek
Slova a pojmy
Význam slov
Správná výslovnost
Říkanky, dětské básně
Zážitkové čtení s nasloucháním
Rozpočítadlo, hádanka, báseň, pohádka
Volná reprodukce slyšeného nebo přečteného textu
Vlastní výtvarný doprovod
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Učivo
Čtení praktické – technika čtení, čtení pozorné, plynulé

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
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Český jazyk a literatura

2. ročník

Praktické naslouchání
Vyjádření kontaktu s partnerem
Oslovení, zahájení a ukončení dialogu
Technika mluveného projevu
Techniky mluveného projevu – dýchání, tvoření hlasu, výslovnost
Pozdrav, oslovení
Omluva, prosba, vzkaz
Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku
Technika psaní- úhledný, čitelný písemný projev
Opis a přepis krátkých vět
Vypravování podle obrázků
Jednoznačná, mnohoznačná slova, antonyma, synonyma
Význam slov
Podstatné jméno, sloveso
Výslovnost
Věta jednoduchá, jednodušší souvětí
Druhy vět
Vlastní jména, velké písmeno na začátku věty, i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách, ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Říkanky, dětské básně
Zážitkové čtení a naslouchání
Báseň, pohádka
Volná reprodukce slyšeného nebo přečteného textu
Vlastní výtvarný doprovod

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost
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
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky
Kontroluje vlastní písemný projev
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Porovnává významy slov
Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu
Rozlišuje slovní druhy
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves
Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího
Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů,
bě, pě, vě ,mě – mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty, ve
vlastních jménech
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
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2. ročník
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Věcné čtení (čtení jako zdroj informací)
Čte plynule texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Posoudí na základě textu pravdivost/nepravdivost tvrzení
Věcné naslouchání
Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti
Oslovení, zahájení a ukončení dialogu
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Střídání rolí mluvčího a posluchače
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Základní techniky mluveného projevu
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost
Zdvořilé vystupování
V krátkých mluvených projevech správně dýchá, volí vhodné tempo řeči
Pozdrav, oslovení, omluva, prosba
Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných situacích
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Vypravování
Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
Píše správně tvary písmen a číslic
Technika psaní – formální úprava textu
Kontroluje vlastní písemný projev
Žánry písemného projevu – blahopřání, pozdrav z prázdnin, pozvánka, dopis,
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
vypravování
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
Zvuková stránka jazyka – modulace souvislé řeči
Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
Slovní zásoba a tvoření slov – antonyma, synonyma, homonyma
Porovnává významy slov, slova opačného významu a slova významem souřadná,
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3. ročník

nadřazená, podřazená
Vyhledá v textu slova příbuzná
Slovní zásoba, tvoření slov
Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu
Slovní druhy
Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Tvarosloví
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves
Věta jednoduchá, souvětí
Spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
Druhy vět
Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího
Lexikální pravopis – vyjmenovaná slova
Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech
Zážitkové čtení
Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
Přednes vhodných literárních textů
Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Literární druhy a žánry: bajka, povídka, pohádka
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Spisovatel, básník, kniha, čtenář
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Dovednost zapamatování - vyjmenovaná slova
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Skupinová práce – klima třídy, chování podporující dobré vztahy ve třídě
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•

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

•

Kompetence digitální

Učivo
Čtení – věcné čtení (čtení jako zdroj informací)

Role médií v každodenním životě
Žánry písemného projevu: adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, pozvánka

Věcné naslouchání (soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
Mluvený projev – vyjadřování závislé na komunikační situaci, základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače)
Mimojazyčné prostředky v řeči (mimika, gesta)
Tvorba mediálního sdělení
Komunikační žánry: oznámení, příkaz, omluva, prosba
Základní komunikační pravidla, zdvořilé vystupování
Zpráva, oznámení, inzerát, popis
Jednoduché tiskopisy přihláška, dotazník)
Vyprávění
Význam slov, antonyma, synonyma, homonyma, slova jednoznačná, mnohoznačná,
souřadnost slov
Stavba slova (kořen, část předponová, příponová)

ŠVP výstupy
Navrhne vhodný nadpis
Posoudí, zda daná informace vyplývá/nevyplývá z textu
Vyhledá v textu odpovědi na zadanou otázku
Vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k textu
Vypíše z textu požadovanou informaci
Sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, pozvánku
Sestaví z vět nebo krátkých odstavců příběh s dodržením dějové posloupnosti
Vybere z nabídky vhodný závěr v ukázce
Vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně nebo písemně jeho obsah
Na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor (s dospělým, s
kamarádem), zanechá vzkaz na záznamníku
Posoudí, zda v uvedené ukázce nechybí některá z důležitých informací
Vybere z předložených ukázek tu, která chce upoutat, přesvědčit a ovlivnit
rozhodování člověka (adresáta)
Vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku příklad manipulativní reklamy
Přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči oznámení, příkaz,
prosbu, omluvu a respektuje při tom rozdílného adresáta
Rozliší v ukázce spisovnou a nespisovnou výslovnost
Využívá spisovnou výslovnost ve veřejné komunikační situaci
Sestaví popis předmětu (zvířete, osoby) a popis pracovního postupu, dodržuje
logickou návaznost, pracuje podle osnovy
Sestaví popis předmětu (zvířete, osoby) a popis pracovního postupu, dodržuje
logickou návaznost, pracuje podle osnovy
Píše vyprávění obsahově i formálně správně, dodržuje dějovou posloupnost,
pracuje podle osnovy
Nahradí slovo v textu slovem významově protikladným, podobným, citově
zabarveným, nespisovné slovo spisovným
Rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary téhož

48

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Český jazyk a literatura

Slovní druhy

Tvary slov

Základní skladební dvojice
Věta jednoduchá, souvětí

Souvětí, spojovací výrazy
Koncovky podstatných jmen
Zážitkové čtení a naslouchání
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
Přednes vhodných literárních textů

4. ročník
slova
Určí kořen slova, část příponovou, předponovou
K danému slovu uvede slova příbuzná
Zařadí plnovýznamové slovo z textu ke slovnímu druhu
Používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary podstatných a přídavných
jmen, sloves (ve způsobu oznamovacím)
Vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného jména, přídavného jména, slovesa a
nahradí je tvary spisovnými
Doplní do věty tvar podstatného jména ve správném tvaru a odůvodní pravopis
Vyhledá ve větě základní skladební dvojice (podmět vyjádřený, nevyjádřený,
několikanásobný)
Rozliší větu jednoduchou, souvětí
Vytvoří z věty jednoduché souvětí
Napíše vzorec větného celku
Nahradí spojovací výraz tak, aby smysl zůstal zachován
Spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu
Správně píše (doplní i/y) ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuznými
Zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho spolužákům
Zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho spolužákům
Přednese a volně reprodukuje text
Vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma
Rozhodne, jakého typu je úryvek (umělecký, neumělecký)

Základní literární pojmy – divadelní představení, herec, režisér, verš, rým,
přirovnání
Poslech literárních textů
Rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie nebo próza
Literární druhy a žánry: pohádka, povídka, bajka, báseň
Rozhodne, zda ukázka je pohádka, pověst nebo bajka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Společná četba vybraných novinových článků a jejich rozbor.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Porovnávání skutečnosti s obsahem článků, vyhledávání podobností a odlišností.
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4. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Rozbor novinových článků, případně televizních reportáží a jejich vliv na veřejnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupinová práce, rozvoj schopnosti sebeovládání a plánování svého času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Mluvený projev, dialog, monolog, asertivní komunikace, rozeznání pravdy a lži
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Skupinové práce, schopnost dotáhnout nápady do reality
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Čtení (praktické čtení, znalost orientačních prvků v textu).
Pracuje s textem, navrhne nadpis, posoudí (ne)pravdivost, vyhledá v textu odpověď
na zadanou otázku.
Pracuje s důležitými a doplňkovými informacemi v textu.
Přečte text v souladu s ortoepickými pravidly.
Naslouchání (věcné).
Vyhledá v médiích příklad manipulativní reklamy.
Reprodukuje obsah slyšeného nebo přečteného textu.
Mluvený projev, komunikační žánry: vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování
Podle zadání vede dialog, telefonický hovor, zanechá vzkaz.
Využívá spisovnou výslovnost v komunikačních situacích
Sestaví a napíše jednotlivé komunikační žánry.
Písemný projev, žánry: dopis, popis, vypravování, jednoduché tiskopisy.
Vytvoří vypravování, dopis, popis předmětu.
Pracuje s různými typy osnovy a s návazností textu.
Slovní zásoba a tvoření slov.
Pracuje s rozborem stavby slova a slovotvorným rozborem.
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5. ročník

Pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický.

Pracuje se spisovnými a nespisovnými tvary slov, odůvodní pravopis.
Píše správně z hlediska pravopisu lexikálního.
Uplatňuje pravidla shody přísudku s podmětem.
Přiřazuje slova ke slovním druhům, pracuje se spisovnými tvary jmen a sloves.
Tvarosloví, slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky,
slovesa).
Nahrazuje nespisovné tvary jmen a sloves tvary spisovnými.
Skladba
Vyhledá ve větě základní skladební dvojici.
Rozliší větu jednoduchou a souvětí.
Poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním Informuje o přečtené knize a sdílí své dojmy z četby.
textem.
Volně reprodukuje text, přednáší.
Literární druhy a žánry (báseň, pohádka, bajka, povídka, pověst).
Rozlišuje umělecké a neumělecké texty.
Základní literární pojmy.
Rozlišuje poezii a prózu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Vytvoření stručné osnovy novinového článku na dané téma.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Porovnávání různých článků na stejné téma z hlediska osobnosti autora
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba reportáže nebo článku např. ze školní akce (Masopust, Den Země, Sportovní den,…).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Zapojení do tvorby školního časopisu, spolupráce s dalšími ročníky, sbírání informací, skupinová práce.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Sloh - Fake News
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Sloh - zpráva, oznámení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Literatura – téma přátelství v literatuře
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce s básní, veršem, rýmy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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5. ročník

Literatura - bajky
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Čtení (praktické, prožitkové)
Rozpozná, co chce autor svým projevem sdělit.
Různé typy sdělení
Rozpozná, co chce autor svým projevem sdělit.
Naslouchání (věcné, zážitkové, kritické)
Umí rozpoznat názor pisatele textu.
Mluvený projev (komunikační normy, základní mluvené žánry)
Umí použít vhodně jazykové prostředky vzhledem k dané komunikační situaci.
Mediovaná sdělení (zpravodajství)
Vyhledá a nahradí nevhodné a nespisovné výrazy .
Vytvoří souvislý a srozumitelný text v souladu se stylistickými pravidly.
Písemný projev, žánry: výpisky, soukromý a úřední dopis (práce s textovým
editorem), email, jednoduché komunikační žánry, popis, vypravování (práce s
Při tvorbě textů využívá znalostí z ostatních oblastí jazyka.
textovým editorem, členění textu).
Tvarosloví, ohebné slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
Pravopis morfologický
Skladba, rozvíjející větné členy, souvětí
Pravopis syntaktický
Obecné poučení o jazyce, rozvrstvení národního jazyka
Jazyk a komunikace (jazykové příručky)
Zvuková podoba jazyka (zásady spisovné výslovnosti, intonace)
Tvořivé činnosti s literárním textem
Způsoby interpretace literárních a jiných děl.

Určuje slovní druhy, užívá správně jejich různé tvary
Píše bez pravopisných chyb
Pozná základní a rozvíjející větné členy a syntaktické vztahy mezi nimi
Píše bez pravopisných chyb
Pracuje s jednotlivými vrstvami národního jazyka
Pracuje s jazykovými příručkami
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném.
Umí pojmenovat místo, čas, postavy příběhu.
Odliší děj hlavní od vedlejšího.
Sdělí své dojmy z uměleckého díla (četba, poslech, divadelní, filmové představení)
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6. ročník

Literární druhy a žánry, poezie, próza, drama (ústní lidová slovesnost, báje, pověsti, Rozlišuje poezii, prózu a drama.
román, povídka, novela).
Uvede základní znaky běžných žánrů, doloží na vlastní četbě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Jednoduché komunikační žánry
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Jednoduché komunikační žánry
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Jednoduché komunikační žánry
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Sloh - reklama, inzerát
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Jednoduché komunikační žánry
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Jednoduché komunikační žánry
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Literatura – Ústní lidová slovesnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Sloh - vypravování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Literatura – dobrodružná literatura
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Jazyková výchova – jména obecná a vlastní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Zapojení do tvorby školního časopisu, spolupráce s dalšími ročníky, sbírání informací, skupinová práce.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení
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Český jazyk a literatura

7. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Čtení (věcné čtení)
Pracuje s textem a informacemi v něm obsaženými.
Naslouchání, zvukové a mimojazykové prostředky projevu.
Umí použít vhodně jazykové prostředky vzhledem k dané komunikační situaci.
Sebehodnocení vlastního mluveného projevu.
Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu, komunikační žánry (referát).
Vytvoří připravený i nepřipravený projev s použitím verbálních i nonverbálních
jazykových prostředků.
Písemný projev, žánry: žádost (práce s textovým editorem), strukturovaný životopis Při tvorbě textů využívá znalostí z ostatních oblastí jazyka.
(práce s textovým editorem), popis.
Rozliší větné členy holé, rozvité a několikanásobné, pracuje se vzájemnými
Skladba, výpověď a věta, stavba věty, rozvíjející větné členy, souvětí.
syntaktickými vztahy.
Správně doplňuje interpunkční znaménka a spojky.
Pravopis syntaktický.
Píše bez pravopisných chyb.
Tvarosloví, slovní druhy, slovesa, slovesný rod
Určuje slovní druhy, užívá správně jejich různé tvary
Pravopis lexikální
Píše bez pravopisných chyb.
Slovní zásoba a tvoření slov, významy slov (homonyma, antonyma, synonyma),
Ovládá zásady tvoření slov, rozlišuje slova příbuzná.
obohacování slovní zásoby.
Umí pojmenovat místo, čas, postavy příběhu.
Tvořivé činnosti s literárním textem
Odliší děj hlavní od vedlejšího.
Sdělí své dojmy z uměleckého díla (četba, poslech, divadelní, filmové představení)
Vytvoří krátký prozaický nebo veršovaný text, který odpovídá záměru žáka jako
autora
Literatura umělecká a věcná.
Pracuje s různými informačními zdroji (knihovna, katalogy, webové stránky)
Literární druhy a žánry, poezie, próza, drama, lyrika, epika (ústní lidová slovesnost, Rozlišuje poezii, prózu a drama, lyriku, epiku.
legenda, kronika, pověst, pohádky).
Uvede základní znaky běžných žánrů, doloží na vlastní četbě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Český jazyk a literatura

7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Sloh - líčení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Sloh - Fake News
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Sloh - Fake News
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Sloh - vlastní tvorba
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Sloh - vlastní tvorba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sloh - charakteristika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Sloh - výtah
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Literatura - Cestopis
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Zapojení do tvorby školního časopisu, spolupráce s dalšími ročníky, sbírání informací, skupinová práce.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Čtení (věcné)

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Vytvoří krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere hlavní informaci z
nabízených možností
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8. ročník

Naslouchání (výchova k empatii)
Mluvený projev (připravený i nepřipravený)
Písemný projev, žánry: výtah, výklad, charakteristika, líčení, úvaha.
Slovní zásoba a tvoření slov (obohacování slovní zásoby).
Tvarosloví (obecná jména přejatá a cizí vlastní jména).
Tvarosloví (slovní druhy, slovesa, slovesný vid).
Pravopis morfologický a lexikální.
Skladba (souvětí, významové poměry).
Pravopis syntaktický (interpunkce).
Obecné poučení o jazyce (kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje ČJ).
Tvořivé činnosti s literárním textem. Tvorba prezentace, práce s textovým
editorem.

Způsoby interpretace literárních a jiných děl.

Odliší v textu názor autora od faktů, odhadne záměr autora.
Umí použít vhodně jazykové prostředky vzhledem k dané komunikační situaci.
Vytvoří krátký text, provede jeho kontrolu za pomoci příruček, objasní svůj záměr.
Ovládá zásady tvoření slov, rozlišuje slova příbuzná, pracuje se slovy přejatými.
Pracuje s tvary a významy českých a cizích slov.
Při vytváření projevu využívá jazykové příručky a řídí se jazykovou normou.
Určuje slovní druhy, užívá správně jejich různé tvary.
Píše bez pravopisných chyb.
Rozlišuje větné členy, věty hlavní, vedlejší a vzájemné syntaktické vztahy mezi
nimi.
Píše bez pravopisných chyb.
Odlišuje jednotlivé útvary národního jazyka, pracuje s jejich jazykovými prostředky.
S porozuměním čte, reprodukuje a posuzuje text (postavy, děj, pohled a názor
postav a autora).
Rozpozná rysy uměleckého (autorského) stylu.
Sdělí své dojmy z uměleckého díla (četba, poslech, divadelní, filmové představení).
Porovnává literární, filmovou, divadelní podobu děl. Vysvětlí, co upřednostňuje a
proč.
Podle základních znaků přiřadí ukázku k literárnímu druhu a žánru.

Literární druhy a žánry (poezie, próza, drama, lyrika, epika, epos, pověst, balada,
povídka, deník, komiks).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Sloh - líčení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Sloh - úvaha
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Sloh - úvaha
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Sloh - úvaha
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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8. ročník

Literatura - ŠOA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Sloh - výklad
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sloh - charakteristika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Sloh- charakteristika lit. postavy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Literatura - ŠOA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Zapojení do tvorby školního časopisu, spolupráce s dalšími ročníky, sbírání informací, skupinová práce.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Čtení (kritické), kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, rozdíl mezi reklamou a Posuzuje důvěryhodnost mediálních sdělení, hledá prameny pro ověření.
zprávou.
Naslouchání (manipulativní působení projevu).
Rozpozná prvky manipulace v médiích a zaujme kritický postoj.
Mluvený projev, komunikační žánry (diskuse).
Zapojí se do řízené diskuse.
Rozpozná slohové postupy a jazykové styly.
Písemný projev, žánry: úvaha, proslov (práce s textovým editotem), diskuse.
Vytvoří smysluplný text za použití vhodných jazykových prostředků, objasní svůj
záměr.
Zvuková podoba jazyka.
Umí spisovně vyslovovat, intonovat, členit souvislý mluvený text.
Slovní zásoba a tvoření slov.
Ovládá zásady tvoření slov, rozlišuje slova příbuzná, pracuje se slovy přejatými.
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9. ročník

Vyhledá a porozumí významu přeneseného pojmenování.
Tvarosloví
Určuje slovní druhy, užívá správně jejich různé tvary.
Skladba
Rozlišuje větné členy, věty hlavní, vedlejší a vzájemné syntaktické vztahy mezi
nimi.
Pravopis (lexikální, morfologický, syntaktický).
Píše bez pravopisných chyb.
Obecné poučení o jazyce (jazyková norma a kodifikace).
Využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném.
S porozuměním čte, reprodukuje a posuzuje text (postavy, děj, pohled a názor
Tvořivé činnosti s literárním textem. Tvorba prezentace, ppráce s textovým
postav a autora).
editorem).
Sdělí své dojmy z uměleckého díla (četba, poslech, divadelní, filmové představení).
Základy literární teorie a historie.
Rozlišuje literaturu hodnotnou a brakovou.
Literární druhy a žánry (typické žánry a jejich představitelé).
Podle základních znaků přiřadí ukázku k literárnímu druhu a žánru.
Rozpozná a popíše charakter textu, najde podobný.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Sloh - úvaha
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Sloh - diskuse
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Sloh - slohové útvary a postupy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Manipulativní působení, projevy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Sloh - diskuse
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Kritické čtení a naslouchání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Sloh - úvaha
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Sloh - charakteristika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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9. ročník

Sloh - úvaha
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sloh - diskuse
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Sloh – diskuse, úvaha
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Zapojení do tvorby školního časopisu, spolupráce s dalšími ročníky, sbírání informací, skupinová práce.

5.3 Další cizí jazyk
5.3.1 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník 6. ročník
7. ročník
0
0
0
2
Volitelný

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry, poskytuje žákům předpoklady pro komunikaci
v rámci Evropy a světa, přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak při dalším
studiu a budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i
jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a
tolerance. Jazyková výuka umožňuje žákům správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se
vyjadřovat.
Další cizí jazyk je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Při výuce je kladen
důraz na čtyři základní složky: poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním, psaní.
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Německý jazyk
Probíraným tematickým celkům odpovídá gramatika a slovní zásoba, které představují základní stavební
kameny použitého jazyka.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časové vymezení předmětu je v 7. – 9. ročníku dvě vyučovací hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Hodiny probíhají v jazykových učebnách, ve venkovních prostorách areálu školy, v počítačové učebně, ve
Školním klubu. Vzdělávání probíhá také v rámci exkurzí, workshopů.
důležité pro jeho realizaci)
Výuka probíhá individuálně, prostřednictvím skupinové práce, práce na stanovištích, jazykových projektů,
za využití obrazových materiálů, ICT technologií, slovníků, autentických textů a časopisů.
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Žáci jsou vedeni ke schopnosti formulovat a vyjádřit myšlenku.
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Je kladen důraz na rozšiřování slovní zásoby potřebné v běžných komunikačních situacích.
kompetence žáků
Žáci jsou schopni reagovat na slyšené i psané pokyny.
Při komunikaci využívají nonverbální komunikace, intonace, důrazu, melodie hlasu.
Kompetence k učení:
Žáci jsou vedeni k získávání dovedností vyhledávat, třídit, posuzovat a srovnávat informace z různých
zdrojů.
Učí se pracovat s textem, vyvozovat hlavní myšlenky, text interpretovat.
Zapojuje se do rozhovoru, učí se pracovat s chybou.
Žák se podílí na hodnocení a sebehodnocení výsledků, uvědomuje si vlastní pokrok za určitou dobu.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci jsou vedeni k uplatňování získaných dovedností k řešení problému, kde je nutná znalost cizího jazyka.
Prostřednictvím rozmanitých aktivit se žák připravuje na případnou orientaci v cizím jazykovém prostředí
(dotaz na cestu a porozumění odpovědi, možnosti ubytování, doprava,…).
Kompetence sociální a personální:
Tyto kompetence jsou v předmětu rozvíjeny především ve cvičeních, která jsou koncipována jako skupinová
práce.
Žáci se učí chápat zásady týmové práce a spolupracovat ve skupině v souladu s týmovými pravidly.
Učí se respektovat názory ostatních, osvojují si dovednost asertivity.
Žáci jsou vedeni k chápání odlišnosti kultur, k nutnosti vzájemné úcty v mezilidských vztazích.
Kompetence občanské:
V žácích je podporován zájem o dění v zahraničí.
Uplatňují znalost cizího jazyka při poznávacích zájezdech do zahraničí.
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Název předmětu

Německý jazyk
Učí se respektovat individuální rozdíly, tradice jiných národů a srovnávat je s českými.
Kompetence digitální:
Uplatňují se při používání různých ICT pomůcek, kterými škola disponuje (PC ve vybavených počítačových
učebnách, tablety, výukové programy, interaktivní tabule,…).

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, číslovky, barvy.
Řídí se jednoduchými verbálními pokyny.
Rozpozná známá slova a slovní spojení.
Použije základní zdvořilostní obraty.
Rozumí jednoduchým nápisům, pokynům.
Řídí se jednoduchými verbálními pokyny.
Reálie, německá města a osobnosti.
Rozpozná známá slova a slovní spojení.
Použije základní zdvořilostní obraty.
Rozumí jednoduchým nápisům, pokynům.
Představení sebe a členů rodiny, vyplnění jednoduchého formuláře, popis rodinné Řídí se jednoduchými verbálními pokyny pronášenými pomalu a zřetelně.
fotografie.
Porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům.
Zapojí se do krátkých, pomalu vedených rozhovorů.
Sdělí základní informace o sobě a členech své rodiny.
Reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho a členů rodiny.
Rozpozná známá slova a slovní spojení v krátkém textu.
Zapíše slova, slovní spojení týkající se jeho osoby a rodiny.
Napíše jednoduché věty, ve kterých uvede základní údaje o sobě a rodině.
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Německý jazyk

7. ročník

Gramatika, slovosled, sloveso sein, přídavná jména přivlastňovací.

Řídí se jednoduchými verbálními pokyny pronášenými pomalu a zřetelně.
Porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům.
Zapojí se do krátkých, pomalu vedených rozhovorů.
Sdělí základní informace o sobě a členech své rodiny.
Reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho a členů rodiny.
Rozpozná známá slova a slovní spojení v krátkém textu.
Zapíše slova, slovní spojení týkající se jeho osoby a rodiny.
Napíše jednoduché věty, ve kterých uvede základní údaje o sobě a rodině.
Řídí se jednoduchými verbálními pokyny pronášenými pomalu a zřetelně.
Porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům.
Zapojí se do krátkých, pomalu vedených rozhovorů.
Sdělí základní informace o sobě a členech své rodiny.
Reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho a členů rodiny.
Rozpozná známá slova a slovní spojení v krátkém textu.
Zapíše slova, slovní spojení týkající se jeho osoby a rodiny.
Napíše jednoduché věty, ve kterých uvede základní údaje o sobě a rodině.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Reálie, názvy německy mluvících zemí.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Rodina, škola, volný čas
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rodina, volný čas
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Volný čas, parta
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Reálie německy mluvících zemí
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence komunikativní
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8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s s tématem Volný čas.
Popis činností během týdne, koníčky, telefonování, e-mail.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématu Volný čas.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Volný čas.
Účastní se jednoduchých rozhovorů na téma Volný čas.
Sdělí informace a popíše skutečnosti týkající se volného času.
Odpoví a zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Volný čas.
Najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu, který je podpořen
obrazem.
Napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých sdělí konkrétní informace k
tématu Volný čas.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s s tématem Volný čas.
Gramatika, časování pravidelných sloves, předložky v časových údajích.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématu Volný čas.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Volný čas.
Účastní se jednoduchých rozhovorů na téma Volný čas.
Sdělí informace a popíše skutečnosti týkající se volného času.
Odpoví a zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Volný čas.
Najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu, který je podpořen
obrazem.
Napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých sdělí konkrétní informace k
tématu Volný čas.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Zvířata.
Názvy zvířat, jednoduchý popis.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématu Zvířata.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu vztahujícímu se k reáliím
německy mluvících zemí.
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8. ročník

Gramatika, časování slovesa haben, zápor kein ve 4.pádě

Reálie: Vídeň. Prezentace - PowerPoint.

Hodiny, dny, měsíce, roční období, užití čísel do 100, základní matematické úkony,
pozvánka na oslavu

Účastní se jednoduchých rozhovorů o zvířatech.
Popíše zvířata, se kterými se běžně setkává.
Odpoví a zeptá se na konkrétní informace o zvířatech.
Najde konkrétní informace v textu, který se vztahuje k tématu zvířata.
Sestaví jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých sdělí konkrétní informace o
zvířatech.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Zvířata.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématu Zvířata.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu vztahujícímu se k reáliím
německy mluvících zemí.
Účastní se jednoduchých rozhovorů o zvířatech.
Popíše zvířata, se kterými se běžně setkává.
Odpoví a zeptá se na konkrétní informace o zvířatech.
Najde konkrétní informace v textu, který se vztahuje k tématu zvířata.
Sestaví jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých sdělí konkrétní informace o
zvířatech.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Zvířata.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k tématu Zvířata.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu vztahujícímu se k reáliím
německy mluvících zemí.
Účastní se jednoduchých rozhovorů o zvířatech.
Popíše zvířata, se kterými se běžně setkává.
Odpoví a zeptá se na konkrétní informace o zvířatech.
Najde konkrétní informace v textu, který se vztahuje k tématu zvířata.
Sestaví jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých sdělí konkrétní informace o
zvířatech.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Kalendářní rok.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se ke Kalendářnímu roku.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Kalendářní rok.
Účastní se jednoduchých rozhovorů na téma Kalendářní rok.

64

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Německý jazyk

8. ročník

Gramatika, určování času, předložka in ve 3.pádě, plurál

Činnosti spojené s cestováním, údaje o sobě a rodině.

Gramatika, předložky nach, in, časování slovesa fahren, vazba ich möchte.

Popíše činnosti týkající se jednotlivých měsíců roku.
Odpoví a zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují ke kalendářnímu roku.
Najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu na téma Kalendářní rok,
který je podpořen obrazem.
Napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých sdělí konkrétní informace o
kalendářním roku.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Kalendářní rok.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se ke Kalendářnímu roku.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Kalendářní rok.
Účastní se jednoduchých rozhovorů na téma Kalendářní rok.
Popíše činnosti týkající se jednotlivých měsíců roku.
Odpoví a zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují ke kalendářnímu roku.
Najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu na téma Kalendářní rok,
který je podpořen obrazem.
Napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých sdělí konkrétní informace o
kalendářním roku.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Cestování.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k cestování.
Zachytí konkrétní informace o cestování v krátkém poslechovém textu.
Účastní se jednoduchých rozhovorů o cestování.
Popíše činnosti spojené s cestováním.
Najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu o cestování, který je
podpořen obrazem.
Doplní slova a slovní spojení týkající se činností spojených s cestováním.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Cestování.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k cestování.
Zachytí konkrétní informace o cestování v krátkém poslechovém textu.
Účastní se jednoduchých rozhovorů o cestování.
Popíše činnosti spojené s cestováním.
Najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu o cestování, který je
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8. ročník
podpořen obrazem.
Doplní slova a slovní spojení týkající se činností spojených s cestováním.
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s tématem Cestování.
Porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k cestování.
Zachytí konkrétní informace o cestování v krátkém poslechovém textu.
Účastní se jednoduchých rozhovorů o cestování.
Popíše činnosti spojené s cestováním.
Najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu o cestování, který je
podpořen obrazem.
Doplní slova a slovní spojení týkající se činností spojených s cestováním.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Reálie, evropské země EU

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Slovní zásoba, názvy zvířat, zvířata jako součást přírody
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení, rozhovor. Téma: cestování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Organizace dne, volný čas
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Reálie německy mluvících zemí
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Popis domu a pokoje, můj vysněný pokoj.

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu na téma Můj domov a
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9. ročník

obec a porozumí mu.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj domov a obec.
Porozumí krátkému textu, který je podpořen obrazem, a najde v něm konkrétní
informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho okolí.
Gramatika, přivlastňovací zájmena, předložky se 3.a 4. pádem, časování
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu na téma Můj domov a
nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnými předponami.
obec a porozumí mu.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj domov a obec.
Porozumí krátkému textu, který je podpořen obrazem, a najde v něm konkrétní
informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho okolí.
Reálie, známá místa německy mluvících zemí.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu na téma Můj domov a
obec a porozumí mu.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj domov a obec.
Porozumí krátkému textu, který je podpořen obrazem, a najde v něm konkrétní
informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho okolí.
Program dne, činnosti s tím související. Video - YouTube, zhlédnutí, vyhledání
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Můj den a porozumí
informací.
mu.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj den.
Porozumí krátkému textu na téma Můj den, který je podpořen obrazem, a najde v
něm konkrétní informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se činností, které běžně vykonává.
Gramatika, sloveso müssen.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Můj den a porozumí
mu.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj den.
Porozumí krátkému textu na téma Můj den, který je podpořen obrazem, a najde v
něm konkrétní informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se činností, které běžně vykonává.
Názvy základních potravin, rozhovor mezi prodavačem a nakupujícím, v restauraci. Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu na téma Jídlo a nákupy
Video - YouTube, zhlédnutí, vyhledání informací.
porozumí mu.
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9. ročník

Gramatika, číslovky větší než 1000.

Týdenní program, rozvrh hodin, domluva schůzky.

Gramatika, způsobová slovesa können, dürfen, podmět man, časové údaje.

Reálie, Berlín. Prezentace - PowerPoint.

Účastní se jednoduchých rozhovorů o jídle a nakupování.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k jídlu a nakupování.
Porozumí krátkému textu o jídle a nakupování, který je podpořen obrazem, a najde
v něm konkrétní informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se jídla a nakupování.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu na téma Jídlo a nákupy
porozumí mu.
Účastní se jednoduchých rozhovorů o jídle a nakupování.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k jídlu a nakupování.
Porozumí krátkému textu o jídle a nakupování, který je podpořen obrazem, a najde
v něm konkrétní informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se jídla a nakupování.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Můj týden v Berlíně a
porozumí mu.
Účastní se jednoduchých rozhovorů na téma Můj týden.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj týden.
Porozumí krátkému textu na téma Můj týden, který je podpořen obrazem, a najde
v něm konkrétní informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se činností, které běžně v týdnu
vykonává.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Můj týden v Berlíně a
porozumí mu.
Účastní se jednoduchých rozhovorů na téma Můj týden.
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj týden.
Porozumí krátkému textu na téma Můj týden, který je podpořen obrazem, a najde
v něm konkrétní informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se činností, které běžně v týdnu
vykonává.
Zachytí konkrétní informace v krátkém poslechovém textu Můj týden v Berlíně a
porozumí mu.
Účastní se jednoduchých rozhovorů na téma Můj týden.
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9. ročník
Zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k tématu Můj týden.
Porozumí krátkému textu na téma Můj týden, který je podpořen obrazem, a najde
v něm konkrétní informace.
Písemně odpoví na jednoduché otázky týkající se činností, které běžně v týdnu
vykonává.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Slovní zásoba, počasí, vztah člověka k přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení, rozhovor. Téma: nákupy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Reálie německy mluvících zemí

5.3.2 Ruský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník 6. ročník
7. ročník
0
0
0
2
Volitelný

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Ruský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry, poskytuje žákům předpoklady pro komunikaci
v rámci Evropy a světa, přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak při dalším
studiu a budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i
jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a
tolerance. Jazyková výuka umožňuje žákům správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se
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Ruský jazyk

vyjadřovat.
Další cizí jazyk je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Při výuce je kladen
důraz na čtyři základní složky: poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním, psaní.
Probíraným tematickým celkům odpovídá gramatika a slovní zásoba, které představují základní stavební
kameny použitého jazyka.
Obsahové, časové a organizační vymezení
ČASOVÉ VYMEZENÍ
předmětu (specifické informace o předmětu 7. – 9. ročník dvě vyučovací hodiny týdně
ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ
důležité pro jeho realizaci)
Hodiny probíhají v jazykových učebnách, ve venkovních prostorách areálu školy, v počítačové učebně, ve
Školním klubu. Vzdělávání probíhá také v rámci exkurzí, workshopů.
Výuka probíhá individuálně, prostřednictvím skupinové práce, práce na stanovištích, jazykových projektů,
za využití obrazových materiálů, ICT technologií, slovníků, autentických textů a časopisů.
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ
Odpovídá zpracování přiloženého ŠVP školy.
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Žáci jsou vedeni ke schopnosti formulovat a vyjádřit myšlenku.
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Je kladen důraz na rozšiřování slovní zásoby potřebné v běžných komunikačních situacích.
kompetence žáků
Žáci jsou schopni reagovat na slyšené i psané pokyny.
Při komunikaci využívají nonverbální komunikace, intonace, důrazu, melodie hlasu.
Kompetence k učení:
Žáci jsou vedeni k získávání dovedností vyhledávat, třídit, posuzovat a srovnávat informace z různých
zdrojů. Učí se pracovat s textem, vyvozovat hlavní myšlenky, text interpretovat. Zapojuje se do rozhovoru,
učí se pracovat s chybou.
Žák se podílí na hodnocení a sebehodnocení výsledků, uvědomuje si vlastní pokrok za určitou dobu.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci jsou vedeni k uplatňování získaných dovedností k řešení problému, kde je nutná znalost cizího jazyka.
Prostřednictvím rozmanitých aktivit se žák připravuje na případnou orientaci v cizím jazykovém prostředí
(dotaz na cestu a porozumění odpovědi, možnosti ubytování, doprava,…).
Kompetence sociální a personální:
Tyto kompetence jsou v předmětu rozvíjeny především ve cvičeních, která jsou koncipována jako skupinová
práce.
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Název předmětu

Ruský jazyk
Žáci se učí chápat zásady týmové práce a spolupracovat ve skupině v souladu s týmovými pravidly.
Učí se respektovat názory ostatních, osvojují si dovednost asertivity. Žáci jsou vedeni k chápání odlišnosti
kultur, k nutnosti vzájemné úcty v mezilidských vztazích.
Kompetence občanské:
V žácích je podporován zájem o dění v zahraničí.
Uplatňují znalost cizího jazyka při poznávacích zájezdech do zahraničí.
Učí se respektovat individuální rozdíly, tradice jiných národů a srovnávat je s českými.
Kompetence digitální:
Uplatňují se při používání různých ICT pomůcek, kterými škola disponuje (PC ve vybavených počítačových
učebnách, tablety, výukové programy, interaktivní tabule,…).
Ruský jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Zvuková a grafická podoba jazyka (základní výslovnostní návyky, vztah mezi
Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně.
zvukovou a grafickou podobou slov).
Reaguje na jednoduché otázky související s osvojovanými tématy.
Aktivně se zapojuje do jednoduchých rozhovorů.
Reaguje na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí jednoduchým informacím, s nimiž se setkává v každodenním životě.
Pozná známá slova v textu, porozumí jejich významu.
Průběžně s osvojováním psané podoby azbuky zapisuje informace o sobě, rodině,
kamarádech a činnostech, se kterými se běžně setkává.
Vytváří krátké texty o sobě, svých blízkých.
Slovní zásoba (porozumět slovům v komunikačních situacích).
Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně.
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Ruský jazyk

7. ročník

Reaguje na jednoduché otázky související s osvojovanými tématy.
Rozpozná známá slova v projevech souvisejících s osvojovanými tématy a pracuje s
nimi.
Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně.
Tematické okruhy slovní zásoby: pozdravy, rodina, zvířata, škola, jídlo.
Rozpozná známá slova v projevech souvisejících s osvojovanými tématy a pracuje s
nimi.
Mluvnice (porozumění základním gramatickým strukturám a jejich upevňování).
Rozpozná známá slova v projevech souvisejících s osvojovanými tématy a pracuje s
nimi.
Aktivně se zapojuje do jednoduchých rozhovorů.
Nácvik základních intonačních konstrukcí.
Sdělí základní informace o sobě, své rodině.
Reaguje na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Aktivně se zapojuje do jednoduchých rozhovorů.
Melodie otázky, odpovědi.
Sdělí základní informace o sobě, své rodině.
Reaguje na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Přízvučné a nepřízvučné slabiky a jejich výslovnost.
Aktivně se zapojuje do jednoduchých rozhovorů.
Sdělí základní informace o sobě, své rodině.
Slovní zásoba (témata: pozdravy, rodina, zvířata, škola, jídlo).
Reaguje na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Pozná známá slova v textu, porozumí jejich významu.
Sdělí základní informace o sobě, své rodině.
Mluvnice (základní gramatické struktury).
Reaguje na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Pozná známá slova v textu, porozumí jejich významu.
Průběžně s osvojováním psané podoby azbuky zapisuje informace o sobě, rodině,
Nácvik písmen psané azbuky.
kamarádech a činnostech, se kterými se běžně setkává.
Vytváří krátké texty o sobě, svých blízkých.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Slovní zásoba – zvířata, život ve městě a na vesnici.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Mluvený projev, skupinové dialogy .
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Ruský jazyk

7. ročník

Psaní – nácvik písmen azbuky.
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně.
Zvuková a grafická podoba jazyka (výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov).
Reaguje na jednoduché otázky související s osvojovanými tématy.
Rozpozná známá slova v projevech souvisejících s osvojovanými tématy a pracuje s
nimi.
Zaznamená informace v krátkém poslechovém textu (píseň, pohádka,…)
Aktivně se zapojuje do rozhovorů.
Sdělí informace o sobě, své rodině.
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat žádané informace.
Používá psanou podobu azbuky, zapisuje informace o sobě, rodině, kamarádech a
činnostech, se kterými se běžně setkává.
Tvoří krátké texty o sobě, své rodině, kamarádech, uvádí o nich základní informace
(věk, zaměstnání, bydliště, co vlastní, co umí).
Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně.
Slovní zásoba (porozumět slovům v komunikačních situacích).
Aktivně se zapojuje do rozhovorů.
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat žádané informace.
Používá psanou podobu azbuky, zapisuje informace o sobě, rodině, kamarádech a
činnostech, se kterými se běžně setkává.
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Ruský jazyk

8. ročník

Tematické okruhy slovní zásoby: rodina, kalendářní rok, škola, volný čas, lidské tělo, Rozpozná známá slova v projevech souvisejících s osvojovanými tématy a pracuje s
město, obec, reálie.
nimi.
Zaznamená informace v krátkém poslechovém textu (píseň, pohádka,…)
Aktivně se zapojuje do rozhovorů.
Sdělí informace o sobě, své rodině.
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat žádané informace.
Používá psanou podobu azbuky, zapisuje informace o sobě, rodině, kamarádech a
činnostech, se kterými se běžně setkává.
Tvoří krátké texty o sobě, své rodině, kamarádech, uvádí o nich základní informace
(věk, zaměstnání, bydliště, co vlastní, co umí).
Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně.
Mluvnice (porozumění základním gramatickým strukturám, časování sloves,
přídavná jména, zájmena, číslovky).
Reaguje na jednoduché otázky související s osvojovanými tématy.
Sdělí informace o sobě, své rodině.
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat žádané informace.
Používá psanou podobu azbuky, zapisuje informace o sobě, rodině, kamarádech a
Mluvnice (porozumění základním gramatickým strukturám.
činnostech, se kterými se běžně setkává.
Tvoří krátké texty o sobě, své rodině, kamarádech, uvádí o nich základní informace
(věk, zaměstnání, bydliště, co vlastní, co umí).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Mluvený projev, skupinové dialogy .
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Téma škola – slovní zásoba.
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
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Ruský jazyk

9. ročník

•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Zaznamená informace v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních
Zvuková a grafická podoba jazyka (výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
témat (včetně číselných a časových údajů).
grafickou podobou slov).
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat konkrétní informace.
Vytváří krátká písemná sdělení, reaguje na přijatá, využívá slovní zásobu z oblasti
rodina, škola, zaměstnání, volný čas.
Slovní zásoba (porozumět slovům v komunikačních situacích).
Zaznamená informace v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních
témat (včetně číselných a časových údajů).
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat konkrétní informace.
Vytváří krátká písemná sdělení, reaguje na přijatá, využívá slovní zásobu z oblasti
rodina, škola, zaměstnání, volný čas.
Zaznamená informace v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních
Tematické okruhy slovní zásoby: Evropa, státy, národnosti, jazyky, povolání,
témat (včetně číselných a časových údajů).
nakupování, oblékání, doprava, volný čas, reálie).
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat konkrétní informace.
Vytváří krátká písemná sdělení, reaguje na přijatá, využívá slovní zásobu z oblasti
rodina, škola, zaměstnání, volný čas.
Mluvnice (gramatické struktury, budoucí čas sloves, skloňování podstatných jmen). Zaznamená informace v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních
témat (včetně číselných a časových údajů).
Reaguje na otázky týkající se osvojovaných témat, umí otázky vytvořit.
Porozumí obsahu textu, využívá vizuální oporu, umí vyhledat konkrétní informace.
Vytváří krátká písemná sdělení, reaguje na přijatá, využívá slovní zásobu z oblasti
rodina, škola, zaměstnání, volný čas.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Téma volný čas, povolání.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Reálie – odlišné kulturní tradice.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Mluvený projev, skupinové dialogy .
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba souvislého písemného projevu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinové projekty – téma cestování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa – státy, národnosti, jazyky.

5.4 Matematika
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
4
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
4
Povinný

38

Matematika
Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na aktivních činnostech, které jsou využívány
v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak
získávat matematickou gramotnost. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii,
symboliku a způsoby jejich užití.
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Matematika
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy.
Čísla a početní operace, číslo a proměnná, ve které si žáci osvojují aritmetické operace, algoritmus
početních operací. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním.
Seznamují se s pojmem proměnná a s jejím využití v reálných situacích.
Závislosti, vztahy a práce s daty, zde žáci rozpoznávají různé typy změn a závislostí běžných jevů reálného
světa, Tyto změny a závislosti analyzují z tabulek, diagramů a grafů, jednodušší konstruují a vyjadřují
matematickým předpisem, s využitím vhodného počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů.
Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary, podobnosti a odlišnosti,
vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru). Učí se porovnávat, odhadovat, měřit, zdokonalovat
svůj grafický projev.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy, při kterých je nutné uplatnit logické myšlení, prolínají všemi
tematickými okruhy. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, provádět situační
náčrty, řešit optimalizační úlohy (obtížnost závisí na rozumové vyspělosti žáků, schopnosti logického
uvažování)
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software,
určité typy výukových programů).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku v rozsahu1.stupeň 22 hodin týdně – 3. a 4. třída 5 hodin týdně, ostatní –
předmětu (specifické informace o předmětu 1.,2. a 5.třída 4 hodiny týdně, 2.stupeň v rozsahu 16 hodin týdně - 6. – 9.třída – 4 hodiny týdně).
Výuka probíhá v běžných učebnách, na počítačích, tabletech nebo v PC učebně, za pomoci interaktivní
důležité pro jeho realizaci)
tabule s využitím PC programů
Výuka je zaměřena na práci ve dvojicích, skupinovou, individuální, tvorbu projektů, je orientována na
aktivitu žáka, při které řeší problémy, ověřuje si poznatky, spolupracuje ve skupině, hledá nová řešení,
vysvětluje svoje hypotézy. Pro lepší využití v reálném životě je vhodné zařazovat pobyt venku alespoň 2 x
měsíčně.
Důraz není kladen na pamětné učení a memorování pouček, ale na ověřování a zapamatování zjištěných
poznatků.
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k práci s textem, kde za pomocí vyhledávání a třídění informací, lépe pochopí souvislosti,
nachází vhodné způsoby, metody, strategie, jako dosáhnout úspěchu.
Učíme žáky uchopit znalosti v oblasti terminologie, symbolů, znaků.
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Matematika
Nabízíme žákům aktivity, které podpoří jejich zvídavost, povedou je k sebehodnocení, k posouzení
vlastního pokroku a individuálním přístupem budou maximalizované šance na úspěch.
Vedeme žáky k účasti na různých soutěžích.
Kompetence k řešení problémů:
Zadáváme žákům problémové úlohy.
Nabízíme netradiční úlohy z praktického života, vedeme žáky k hledání různých řešení a jejich obhájení.
Vedeme žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k naslouchání názorů ostatních, převážně při skupinové práci.
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnými formami svého názoru.
Kompetence sociální a personální:
Učíme žáky pracovat ve dvojici, ve skupině, v týmu.
Tvoříme s dětmi pravidla a vedeme žáky k jejich respektování, vzájemné pomoci.
Učíme žáky schopnosti střídat role ve skupině a zaujmout odlišný názor.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k využití znalostí a zkušeností v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu. Vlastního
rozvoje k pochopení základních aktivit a souvislostí potřebných k rozvoji podnikatelského myšlení.
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k využívání různých digitálních technologií pro zefektivnění práce, ovládání
aplikací při zpracování výsledků do tabulek, grafů.
Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

1. ročník

•
•
•
•
•
•

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

1. ročník

Přirozená čísla
Počítání předmětů a vytváření souboru s daným počtem prvků
Rozklad čísel do 20
Zápis čísla, porovnávání čísel do 20
Využití znaků rovnosti a nerovnosti
Zobrazení čísel do 20 (číselná osa)
Početní operace do 20 - zpaměti sčítá, odčítá čísla do 20 bez přechodu desítky
Slovní úlohy – s využitím názoru, výpočet – využití osvojených početních operací
Orientace v čase – hodina
Závislost čísel
Tabulky
Základní rovinné útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník
Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

Přirozená čísla do 20
Počítání předmětů v daném souboru
Vytváření souboru s daným počtem prvků
Čtení, zápis, porovnávání čísel do 20
Zápis rovnosti a nerovnosti
Zobrazení na číselné ose
Jednoduché početní operace do 20 zpaměti
Řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
Orientace v čase
Jednoduché závislosti z praxe
Tabulky posloupnosti čísel
Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa - rozezná, pojmenuje, vymodeluje
Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa - rozezná, pojmenuje, vymodeluje

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Přirozená čísla do 100
Přirozená čísla do 100
Počítání předmětů a vytváření souboru s daným počtem prvků
Počítání předmětů v daném souboru
Rozklad čísel
Vytváření souboru s daným počtem prvků
Zápis čísla, porovnání čísel do 100
Čtení, zápis, porovnávání čísel do 100
Užití znaků rovnosti a nerovnosti
Zápis rovnosti a nerovnosti
Zobrazení čísel do 100 (číselná osa, teploměr)
Lineární uspořádání – zobrazení na číselné ose
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2. ročník

Početní operace do 100 – zpaměti sčítá, odčítá čísla do 20 s přechodem přes
desítku
Zpaměti sčítá a odčítá čísla do 100
Násobí a dělí v oboru malé násobilky 0, 1, 2, 3, 4, 5
Jednoduché slovní úlohy – tvoří
Řeší slovní úlohy s využitím osvojených početních operací
Orientace v čase – čtvrt, půl, tři čtvrtě
Závislosti čísel
Tabulky a grafy
Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka
Základní útvary v prostoru – koule, válec
Porovná velikost útvarů, odhaduje velikost úsečky
Osově souměrné útvary v rovině – modeluje, rozezná
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

Jednoduché početní operace do 100 zpaměti
Jednoduché početní operace do 100 zpaměti
Jednoduché početní operace do 100 zpaměti
Jednoduché slovní úlohy - řeší a tvoří a v nich využívá osvojené početní operace
Jednoduché slovní úlohy - řeší a tvoří a v nich využívá osvojené početní operace
Orientace v čase
Jednoduché závislosti z praxe
Tabulky posloupnosti čísel
Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa – rozezná, popíše, pojmenuje,
vymodeluje
Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa – rozezná, popíše, pojmenuje,
vymodeluje
Porovná velikost útvarů, úsečka – odhad velikosti
Souměrné útvary v rovině – rozezná, modeluje

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Přirozená čísla do 1 000
Přirozená čísla do 1 000
Počítání předmětů v daném souboru
Počítání předmětů a vytváření souboru s daným počtem prvků
Vytváření souboru s daným počtem prvků
Zápis čísla a porovnávání čísel do 1 000
Čtení, zápis, porovnávání čísel do 1 000
Užití znaků rovnosti a nerovnosti
Zápis a užití rovnosti a nerovnosti
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3. ročník

Zobrazení čísel do 1 000 (číselná osa, teploměr)
Početní operace do 1 000, zpaměti sčítá a odčítá do 1000
Násobí a dělí v oboru malé násobilky 6, 7, 8, 9, 10
Násobí zpaměti přirozená čísla mimo obor malé násobilky
Provádí dělení se zbytkem
Jednoduché slovní úlohy – zápis, řešení, odpověď
Aplikace osvojených početních operací ve slovních úlohách
Orientace v čase – jednoduché převody času
Závislosti a jejich vlastnosti
Tabulky, grafy, jízdní řády
Základní útvary v rovině – polopřímka, přímka, úsečka, čtyřúhelník, mnohoúhelník

Lineární uspořádání – zobrazení na číselné ose
Jednoduché početní operace do 1 000 zpaměti
Jednoduché početní operace do 1 000 zpaměti
Jednoduché početní operace do 1 000 zpaměti
Jednoduché početní operace do 1 000 zpaměti
Jednoduché slovní úlohy – řeší, tvoří a na nich aplikuje osvojené početní operace
Jednoduché slovní úlohy – řeší, tvoří a na nich aplikuje osvojené početní operace
Orientace v čase – jednoduché převody jednotek času
Popis jednoduchých závislostí z praxe
Tabulky posloupnosti čísel, schémata
Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa – rozezná, popíše, pojmenuje,
vymodeluje
Základní útvary v prostoru – jehlan, kužel
Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa – rozezná, popíše, pojmenuje,
vymodeluje
Měří délku úsečky, jednotky délky
Porovná velikost útvarů, úsečka – odhad velikosti, jednotky délky
Osově souměrné útvary v rovině – modeluje, rozezná
Souměrné útvary v rovině – rozezná, modeluje
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Dovednost zapamatování (násobilka)
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Přirozená čísla do 1 000 000

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Přirozená čísla do 1 000 000
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4. ročník

Písemné i algoritmy při sčítání a násobení
Provádí zkoušku výpočtu
Písemné početní operace v oboru přirozených čísel včetně kontroly
Správný zápis čísel, dodržování číselných řádů a jejich přechodu
Dodržování pravidel početních operací
Písemné násobení nejvýše dvojciferným číslem
Písemné dělení nejvýše jednociferným číslem
Číselný odhad
Zaokrouhlování čísel s využitím znaku pro zaokrouhlování
Číselná osa, orientace na ní, porovnávání čísel
Zápis rozvinutých čísel v desítkové soustavě
Slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
Aplikuje osvojené početní operace ve slovních úlohách
Pojem zlomek - zápis zlomku (vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí)
Využití názorných obrázků k určování ½ ,1/4, 1/3 , 1/5 , 1/10 celku
Porovná zlomky se stejným jmenovatelem
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem pomocí kruhového diagramu,
čtvercové síti, číselné osy
Zápis početních operací zlomků
Celá čísla (kladná, záporná), znázornění na číselné ose
Pozorování, zápis závislostí a vlastností
Porovnávání a třídění dat, grafy, tabulky
Práce s údaji, tabulky, diagramy, grafy
Vyhledávání potřebných údajů a dat (využití jednoduchých převodů jednotek času
při práci s daty)

Využívá komutativnost, asociativnost při sčítání, násobení s využitím závorek
Využívá komutativnost, asociativnost při sčítání, násobení s využitím závorek
Písemné počerní operace včetně kontroly (dodržet řády při sepisování čísel, využít
znalost přechodu mezi číselnými řády i znalosti malé násobilky)
Dodržuje pravidla pořadí operací
Dodržuje pravidla pořadí operací
Využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení
Využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení
Zaokrouhlování přirozených čísel s využitím znaku pro zaokrouhlování
Zaokrouhlování přirozených čísel s využitím znaku pro zaokrouhlování
Orientace na číselné ose, porovnání čísel
Využití rozvinutého zápisu v desítkové soustavě
Rozliší důležité informace u jednoduché slovní úlohy a úlohu řeší
Zformuluje odpověď k úloze
Tvoří a řeší slovní úlohy ve kterých aplikuje osvojené početní operace
Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na
příkladech z běžného života
Vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
Porovná, zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny)
Sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem pomocí názorných obrázků a tyto
operace zapisuje
Sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem pomocí názorných obrázků a tyto
operace zapisuje
Celé číslo – znázorní na číselné ose, přečte, zapíše
Provádí jednoduchá pozorování (měření teploty apod.)
Porovnává zadaná data podle daného kritéria a posuzuje s reálnými údaji
Doplní údaje do tabulek, diagramů, grafů
Vyhledává údaje, používá jednoduché převody při práci s daty
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4. ročník

Rovinné útvary – konstrukce (čtverec, obdélník, kruh)

Kružnice s daným poloměrem
Jednoduchá tělesa – krychle, kvádr
Na nich určí základní rovinné útvary
Zásady rýsování
Obvod čtverce, obdélníku
Porovnává délku úsečky měřením nebo graficky
Jednotky délky a jejich základní převody
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
Narýsuje rovnoběžku, kolmici
Osově souměrné útvary – využití čtvercové sítě, překládání papíru

Rovinné útvary – narýsuje čtverec, obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a
kolmic
Určí rovinné útvary pomocí počtu vrcholů a stran
Narýsuje kružnici s daným poloměrem
Rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr) a určí na nich základní rovinné útvary
Rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr) a určí na nich základní rovinné útvary
Dodržuje zásady rýsování
Pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí obvod rovinného útvaru
Porovnává úsečky
Jednoduché převody délky
Sestrojí kolmice a rovnoběžky, vyhledá je ve čtvercové síti
Sestrojí kolmice a rovnoběžky, vyhledá je ve čtvercové síti
Pomocí čtvercové sítě určí osově souměrné útvary
Určí osu souměrnosti překládáním papíru
Praktické slovní úlohy – potřebné údaje, řešení a ověření výsledku

Praktické slovní úlohy – vyhledávání potřebných údajů a vztahů, řešení úlohy a
ověření výsledku
Číselné a obrázkové řády
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Magické čtverce
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Prostorová představivost
Využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru z běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupinová práce, rozvoj schopnosti sebeovládání a plánování svého času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Slovní úlohy, spolupráce na řešení problémů a mezilidské vztahy
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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5. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Přirození čísla do 1 000 000 000
Přirozená čísla do 1 000 000 000
Písemné algoritmy při sčítání a násobení
Využívá komutativnost, asociativnost při sčítání, násobení a při využití závorek
Provádí zkoušku výpočtu
Využívá komutativnost, asociativnost při sčítání, násobení a při využití závorek
Písemné početní operace v oboru přirozených čísel včetně kontroly
Písemné početní operace včetně kontroly (dodržuje číselné řády při sepisování
čísel, využít znalost přechodu mezi číselnými řády)
Správný zápis čísel, dodržování číselných řádů a jejich přechodu
Dodržuje pravidla pořadí operací
Písemné dělení nejvýše dvojciferným číslem s využitím malé násobilky
Využívá znalosti malé násobilky při písemném dělení nejvýše dvojciferným číslem
Zaokrouhlování a porovnávání víceciferných čísel
Zaokrouhlování přirozených čísel s využitím znaku pro zaokrouhlování
Zápis čísel v desítkové soustavě
Využití rozvinutého zápisu v desítkové soustavě
Číselná osa
Orientace na číselné ose, porovnání čísel
Kontrola výsledků
Provádí číselný odhad a kontrolu výsledků
Porozumí textu jednoduché úlohy (rozlišuje informace důležité pro řešení úlohy)
Slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
Zformuluje odpověď k získanému výsledku
Aplikuje osvojené početní operace
Řeší a tvoří slovní úlohy ve kterých aplikuje osvojené početní operace
Porovnávání zlomků
Porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, pětiny, desetiny)
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny)pomocí obrázků a tyto početní operace zapisuje
Sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
Znázornění kruhovým diagramem, čtvercovou sítí, číselnou osou
desetiny)pomocí obrázků a tyto početní operace zapisuje
Desetinné číslo – přečte, zapíše, znázorní v řádu desetin na číselné ose, ve
čtvercové síti nebo kruhovém diagramu
Desetinné číslo a jeho využití v běžném životě
Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na
příkladech z běžného života
Desetinné číslo – čtení, zápis
Desetinné číslo – přečte, zapíše, znázorní v řádu desetin na číselné ose, ve
čtvercové síti nebo kruhovém diagramu
Porovnávání desetinných čísel v řádu desetin
Porovná desetinné číslo v řádu desetin

84

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Matematika

5. ročník

Záporná čísla – čtení, zápis
Číselná osa – porovnávání desetinných čísel
Praktické užití v běžném životě (teploměr)
Pozorování a sbírání dat
Porovnání a třídění dat podle zadaného kritéria
Posouzení a zpracování údajů
Tabulky, grafy, diagramy, jízdní řády. Práce s textovým a tabulkovým editorem.
Vyhledávání potřebných dat a údajů. Práce s tabletem.
Využití jednoduchých převodů času při práci s daty
Konstrukce trojúhelníku (sss), čtverce, obdélníku
Jednoduchá tělesa - válec
Grafické sčítání a odčítání úsečky
Určí délku lomené čáry graficky i měřením
Obvod trojúhelníku, mnohoúhelníku pomocí sečtením délek stran
Převody jednotek délky
Obsah čtverce a obdélníku s využitím čtvercové sítě
Síť krychle a kvádru
Jednotky obsahu
Osová souměrnost – s využitím čtvercové sítě nebo překládáním papíru

Celé číslo – znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná
Celé číslo – znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná
Nalezne desetinná čísla v běžném životě
Provádí jednoduchá pozorování (průjezd aut za daný časový limit apod.)
Porovnává zadaná data podle daného kritéria
Posuzuje reálnost údajů
Doplní údaje do tabulek, diagramů, grafů
Vyhledá údaje, nebo potřebná data
Používá jednoduché převody jednotek času při práci s daty
Rovinné útvary – narýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník využívá základních pojmů a
značek přímka, bod, úsečka, průsečík, kolmice, rovnoběžky)
Rozpozná jednoduchá tělesa (válec) a určí na nich základní rovinné útvary
Graficky sčítá a odčítá úsečky
Určí délku lomené čáry
Obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
Převádí jednotky délky
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
Využívá základní jednotky obsahu bez převádění
Pomocí čtvercové sítě určí osově souměrné útvary
Určí osu souměrnosti překládáním papíru
Praktické slovní úlohy – potřebné údaje, vztahy, řešení a ověření výsledku

Praktické slovní úlohy – vyhledávání potřebných údajů a vztahů, řešení úlohy a
ověření výsledku
Číselné a obrázkové řády
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Magické čtverce
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Prostorová představivost
Využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru z běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Aritmetický průměr
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Grafy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba slovních úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Logické hry
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Grafy, diagramy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Velká čísla
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Desetinná čísla(měna)
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Desetinná čísla
Provádí základní početní operace s desetinnými čísly
Pravidla pro pořadí početních operací, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě,
Dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru racionálních čísel, využívá
číselná osa
vlastnosti operací sčítání a násobení (komutativnost, asociativnost, distributivnost)
Zaokrouhlování
Zaokrouhluje čísla s danou přesností
Odhad výsledku
Využívá pro kontrolu výsledku odhad
Práce s kalkulátorem
Účelně a efektivně využívá kalkulátor
Dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší
Rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a společný násobek
společný násobek, největší společný dělitel
rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel
Kritéria dělitelnosti
Využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10)
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6. ročník

Závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti,
aritmetický průměr. Práce s tabulkovým editorem.

Nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
Porovnávání z tabulek, diagramů. Práce s textovým a tabulkovým editorem.
Náčrtek, schéma
Trojúhelníková nerovnost

Přímka, polopřímka, úsečka,
Úhel, trojúhelník
Typy úhlů, typy trojúhelníků
Součet, rozdíl úhlů, násobek úhlů
Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
Měření úhloměrem
Odhad
Obsah čtverce, obdélníku
Obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Slovní úlohy při použití vzorců pro obvod, obsah
Převody jednotek obsahu
Náčrtek rovinného útvaru
Konstrukční úlohy – (osa úsečky, osa úhlu)

Osová souměrnost
Počet os souměrnosti

Vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu vyhledá a vyjádří vztahy mezi
uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu (četnost, aritmetický průměr,
nejmenší a největší hodnota),
Pracuje s časovou osou
Převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
Samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu
Porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v
tabulce a diagramu
Využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely
Využívá polohové a metrické vlastnosti (trojúhelníková nerovnost) k řešení
geometrických úloh řeší geometrické úlohy početně využívá matematickou
symboliku
Pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník
Pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník
Rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), typy trojúhelníků
Sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (bez převodu stupňů a minut
Využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
Určuje velikost úhlu pomocí úhloměru
Odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě
Určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) čtverce, obdélníku
Určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Používá a převádí jednotky délky a jednotky obsahu
Načrtne rovinný útvar podle slovního zadání
Provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou,
trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice daným
bodem)
Ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
Rozhodne, zda je útvar osově souměrný
Určí osy souměrnosti rovinného útvaru
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Obraz útvaru v osové souměrnosti
Prostorové útvary – kvádr, krychle

Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
Rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan) a rotační tělesa (válec,
kužel, koule)
Používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol
Výpočet povrchu, objemu krychle, kvádru. Práce s tabulkovým editorem.
Odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru
Odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
Používá a převádí jednotky objemu
Odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru
Slovní úlohy s použitím vzorce pro povrch a objem
Odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
Používá a převádí jednotky objemu
Síť tělesa, plášť, podstava
Používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava
Rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr)
Načrtne a sestrojí síť krychle
Rozpozná, z jakých základních těles je zobrazené těleso složeno
Náčrt
Načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání
Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
Slovní úlohy - znalosti o tělesech
Řeší jednoduchou úlohu
Ověří výsledek úlohy
Ověří výsledek zadané úlohy
Číselné a logické řady
Řeší jednoduchou logickou úlohu
Číselné a obrázkové analogie
Ověří výsledek zadané úlohy
Řeší jednoduchou logickou úlohu
Ověří výsledek zadané úlohy
Logické a netradiční geometrické úlohy
Řeší jednoduchou logickou úlohu
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Logické slovní úlohy
Využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z
běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Nestandardní aplik. úlohy
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Gradované úlohy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Desetinná čísla(měna)
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Základní početní operace se zlomky
Provádí základní početní operace se zlomky a desetinnými čísly
Celá čísla – čísla navzájem opačná
Dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých a racionálních čísel,
Číselná osa
Vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné
Rozšíření, krácení zlomku, základní tvar,desetinná čísla,
Provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek),
Zlomky -rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; Převrácené číslo, smíšené číslo, Vyjádří zlomek v základním tvaru, převádí zlomek na smíšené číslo a naopak
složený zlomek
Absolutní hodnota
Určí absolutní hodnotu celého čísla
Zaokrouhluje
Zaokrouhluje čísla s danou přesností
Odhad výsledků
Využívá pro kontrolu výsledku odhad
Práce s kalkulátorem
Účelně a efektivně využívá kalkulátor
Poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část: přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem
Využívá daný poměr v reálných situacích, stanoví poměr ze zadaných údajů
Poměr – měřítko
Využívá měřítko mapy nebo plánu k výpočtu
Procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent, jednoduché Určí počet procent, je-li dána procentová část a základ určí procentovou část, je-li
úrokování
dán procentový počet a základ, určí základ, je-li dán procentový počet a procentová
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Slovní úlohy- celá čísla
Závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti

Nákresy, schémata, diagramy, grafy, aritmetický průměr (z grafu, tabulky). Práce s
tabulkovým editorem.
Tabulky; četnost znaku. Práce s textovým a tabulkovým editorem.
Pravoúhlá soustava souřadnic,
Přímá, nepřímá úměrnost, slovní úlohy
Náčrtek, schéma
Trojúhelníková nerovnost

Rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, (typy úhlů),
trojúhelník, čtyřúhelník , pravidelné mnohoúhelníky
Metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů
Obvod a obsah útvarů

Jednotky délky, jednotky obsahu
Konstrukční úlohy - osa úsečky, osa úhlu

část
Řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel
Popíše konkrétní situace s využitím racionálních čísel
Vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu Vyhledá a vyjádří vztahy mezi
uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu (četnost, aritmetický průměr,
nejmenší a největší hodnota)
Pracuje s časovou osou
Převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
Samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu
Porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v
tabulce a diagramu
Vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy
Rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy
Využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely
Využívá polohové a metrické vlastnosti (trojúhelníková nerovnost) k řešení
geometrických úloh, řeší geometrické úlohy početně, využívá matematickou
symboliku
Pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník,
čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh
Rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý),
Typy trojúhelníků
Odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě, určí výpočtem obsah (v
jednodušších případech) čtverce, obdélníku, určí výpočtem obvod trojúhelníku,
čtverce, obdélníku
Používá a převádí jednotky délky
Používá a převádí jednotky obsahu
Načrtne rovinný útvar podle slovního zadání
Provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou,
trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice daným
bodem)
Ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
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Čtverec, trojúhelník

Rovnoběžka, kolmice

Věty o shodnosti trojúhelníků
Osová souměrnost,
Středová souměrnost

Prostorové útvary – kvádr, krychle
Povrch kvádru

Objem kvádru

Síť krychle, kvádru

Náčrt krychle, kvádru
Slovní úlohy

7. ročník
Načrtne rovinný útvar podle slovního zadání
Provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou,
trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice daným
bodem)
Ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
Načrtne rovinný útvar podle slovního zadání
Provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou,
trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice daným
bodem)
Ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
Vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků
Rozhodne, zda je útvar osově souměrný
Určí osy souměrnosti rovinného útvaru
Rozhodne, zda je útvar středově souměrný
Určí střed souměrnosti
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti
Rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr)
Používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol
Odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru
Odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
Používá a převádí jednotky objemu
Odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru
Odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
Používá a převádí jednotky objemu
Používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava
Rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr)
Načrtne a sestrojí síť krychle
Rozpozná, z jakých základních těles je zobrazené těleso složeno
Načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání
Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy,
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Řeší jednoduchou úlohu, ověří výsledek úlohy
Řeší jednoduchou logickou úlohu
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z
běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Slovní a logické úlohy, číselné a obrázkové analogie
Logické a netradiční geometrické úlohy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
BMI
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba slovních úloh
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Celá čísla poměr, procenta
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Poměr, měřítko
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
Zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10 a využívá je při výpočtech (i ke
stanovení odpovídajících druhých odmocnin), určí rozvinutý zápis přirozeného čísla
v desítkové soustavě
Určí absolutní hodnotu celého čísla
Zaokrouhluje čísla s danou přesností, využívá pro kontrolu výsledku odhad
Odhad výsledků
Zaokrouhluje čísla s danou přesností, využívá pro kontrolu výsledku odhad
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8. ročník

Používání kalkulátoru. Práce s tabulkovým editorem.
Výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými,
mnohočleny
Rozklad na součin, algebraické vzorce

Účelně a efektivně využívá kalkulátor
Vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných

Využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b)², (a – b)², a² – b², vybere
odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci
Rovnice – lineární rovnice, slovní úlohy
Vyřeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav, ověří správnost řešení slovní úlohy
Metrické vlastnosti v rovině – vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková
Využívá polohové a metrické vlastnosti (Pythagorova věta, trojúhelníková
nerovnost, vzájemná poloha 2 kružnic, vzájemná poloha přímky a kružnice
nerovnost, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky) k
řešení geometrických úloh
Obvod a obsah kruhu, rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku, kruhu
Řeší geometrické úlohy početně
Využívá matematickou symboliku
Určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) trojúhelníku, čtverce, obdélníku,
rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu Určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce,
obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu
Používá a převádí jednotky délky, používá a převádí jednotky obsahu
Rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol) a rotační tělesa (válec)
Prostorové útvary -kolmý hranol, rotační válec
Používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka
Odhaduje a vypočítá povrch válce a hranolu
Povrch a objem hranolu, rotačního válce
Odhaduje a vypočítá objem hranolu a válce
Používá a převádí jednotky objemu
Hranol, válec
Používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava
Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
Slovní a problémové úlohy
Řeší jednoduchou úlohu, ověří výsledek úlohy
Číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie
Řeší jednoduchou logickou úlohu, ověří výsledek úlohy
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Logické a netradiční geometrické úlohy
Využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z
běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Práce s daty
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Podobnost
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Odhad výsledků
Zaokrouhluje čísla s danou přesností, využívá pro kontrolu výsledku odhad
Používá kalkulátor
Účelně a efektivně využívá kalkulátor
Výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými,
Vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných
mnohočleny
Rozklad na součin, vytýkání, algebraické vzorce
Využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2, vybere
odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci
Vyřeší rovnici a soustavu dvou jednoduchých lineárních rovnic pomocí
Rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
ekvivalentních úprav
Ověří správnost řešení slovní úlohy
Závislosti a data – příklady závislostí z praktického života jejich vlastnosti,
Vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu
Vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu
Nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky četnost znaku, aritmetický průměr.
(četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota), pracuje s časovou
Práce s tebulkovým editorem.
osou
Převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
Samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu
Statistika a finanční matematika
Vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu
(četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota), pracuje s časovou
osou
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9. ročník

Převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
Samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu
Vyčte z grafu podstatné informace (např. nejmenší a největší hodnota, růst,
pokles)
Nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
Porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v
tabulce a diagramu
Funkce – pravoúhlá soustava souřadnic
Vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy
Rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy
Přímá úměrnost, nepřímá úměrnost
Pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice
Lineární funkce
Přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak
Slovní úlohy
Vybere odpovídající funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou situaci
Pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného
Konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu,
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice)
Thaletova kružnice) Konstrukce čtyřúhelníků, trojúhelníku pomocí výšky, těžnice,
více řešení
Načrtne rovinný útvar podle slovního zadání, provede jednoduché konstrukce
(např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou, trojúhelník se zadanými stranami,
úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice daným bodem)
Podobnost (věty o podobnosti trojúhelníků)
Ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
Rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan) a rotační tělesa (válec,
Prostorové útvary – rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
kužel, koule)
Používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka
Jehlan, kužel, koule
Používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava
Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
Řeší geometrické úlohy výpočtem
Řeší jednoduchou úlohu, ověří výsledek úlohy
Číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie
Řeší jednoduchou logickou úlohu, ověří výsledek úlohy
Určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
Logické a netradiční geometrické úlohy
Využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z
běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Množina bodů daných vlastností
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5.5 Informatika
1. ročník 2. ročník 3. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

6

Informatika
Informatika
Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy.
Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a
modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé
učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu
kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou.
Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit
vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat.
Na druhém stupni základního vzdělávání žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně
hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění
základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních technologií.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu,
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.
Škola nabízí žákům volitelný předmět Specializovaná informatika, proto jsou do výuky zařazeny základy
robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování s technikou, umožňují řešit
praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost a rozvíjet tak informatické
myšlení.
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika
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Informatika

svým specifickým dílem.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá od 4. do 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně na počítačích, noteboocích s myší nebo
předmětu (specifické informace o předmětu tabletech buď v PC učebně, nebo v běžné učebně. Některá témata probíhají bez počítače.
V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho zařízení, aby docházelo k diskusi a
důležité pro jeho realizaci)
spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy,
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.
Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.
Integrace předmětů
• Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání dat v digitálním prostředí, k formulaci klíčových slov a pokročilejším způsobům
vyhledávání
Klademe důraz na analýzu, porovnávání a hodnocení důvěryhodnosti a spolehlivosti zdrojů dat
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k experimentování a objevování v prostředí dětských programovacích jazyků, kdy sestavují
projekt s využitím základních algoritmických konstrukcí (podmínky, cykly)
Podporujeme netradiční způsoby řešení, práci s chybou, odladění programu
Žákům předkládáme problémové úlohy, které je možné řešit úpravou stávajících programů
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky ke schopnosti efektivní komunikace jak s jednotlivci, tak v týmu
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům
druhých
Zaměřujeme se na schopnost účelně aplikovat strategie pro řešení problémů, aplikovat tvůrčí myšlení a
činit závěry
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k organizování a strukturování dat, jejich uložení a znovunačtení
Učíme je práci ve sdíleném prostředí (založení nového souboru, přidání nových uživatelů, práce na
společném projektu)
Klademe důraz na bezpečnou práci na internetu (bezpečná hesla, jejich obměňování, žádosti o zaslání
osobních údajů, vytváření digitální stopy)
Učíme žáky vytvářet digitální produkty v různých formátech (text, tabulka, obrázek, prezentace, video) za
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Informatika
dodržování autorských práv a citací
Vedeme žáky k porozumění funkcím hardwaru a softwaru, k rozpoznání problémů s nefunkční periferií
(myš, klávesnice, monitor), obnovení jejich funkce nebo vyměnění
Klademe důraz na běžnou ochranu digitálního zařízení (antivirový program, zálohování dat, aktualizace
operačního systému)
Informatika

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Digitální zařízení.
Pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží.
Pro svou práci používá doporučené aplikace, nástroje, prostředí.
Ovládání myši, používání ovladačů, ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom).
Řeší úkol použitím schránky.
Ukládání práce do souboru, otevírání souborů.
Uloží svoji práci do souboru, otevře soubor.
Psaní slov na klávesnici, editace textu, kreslení čar, vybarvování, kreslení
Edituje digitální text, vytvoří obrázek.
bitmapových obrázků.
Dodržuje pravidla nebo pokyny při práci s digitálním zařízením.
Zapnutí / vypnutí zařízení / aplikace.
Rozpozná zvláštní chování počítače, přivolá pomoc dospělého.
Uživatelské jméno a heslo, osobní údaje.
Pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj.
Přímo ovládá postavu a vede ji k cíli krok za krokem.
Přímé řízení postavy, čtení a interpretace záznamu pohybu.
Vytvoří postup pro postavu ke splnění úkolu.
Pořadí a jeho plánování, opakující se vzory, kroky, postupy.
Hledá různé postupy vedoucí k cíli.
Pravidla tvorby algoritmu, omezení příkazů, počtu kroků.
Hledá různé postupy při omezení nástrojů či počtu kroků.
Stav postavy, změna stavu nástrojem, dostupné nástroje, řetězení.
Používá posloupnost příkazů.
Program a jeho vlastnosti, jeho vytváření, vykonání, úprava, oprava.
Vyhledá a opraví chybu v postupu.
Sestaví robota podle návodu.
Sestavení programu a oživení robota.
Sestaví program pro robota, otestuje jeho chování.
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4. ročník

Ovládání senzorů a motoru, používání opakování události ke spouštění programu.
Krokování, ovládání klávesnicí – události.
Upraví program pro příbuznou úlohu.
Piktogramy, emodži.
Kód, přenos na dálku, šifra.
Pixel, rastr, rozlišení.
Tvary, skládání obrazce.
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Sestaví robota podle návodu.
Pomocí programu ovládá senzor a motor.
Najde chybu v programu a opraví ji.
Sdělí informaci obrázkem.
Předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel.
Zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text.
Zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky.
Obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících úseček.

5. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Využití digitálních technologií v různých oborech.
Uvede různé příklady využití digitálních technologií v zaměstnání rodičů.
Práce se soubory.
Najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci.
U vybrané fotografie uvede, jaké informace z ní lze vyčíst.
Přehraje zvuk či video.
Sdílení dat, cloud.
Při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští
online aplikace.
Propojení technologií, internet.
Propojí digitální zařízení a uvede možná rizika, která s takovým propojením
souvisejí.
Uživatelské jméno a heslo.
Pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj.
Osobní údaje.
Pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj.
Technické problémy a přístupy k jejich řešení (hlášení dialogových oken).
Rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc dospělého.
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele.
Rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc dospělého.
Příkazy a jejich spojování.
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro ovládání
postavy.
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Příkazy a jejich spojování - krokování.
Opakování příkazů.
Vlastní bloky a jejich vytváření.
Kombinace procedur.
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy.
Systém, struktura, prvky, vztahy.
Doplňování tabulky a datových řad.
Řazení dat v tabulce.
Kritéria kontroly dat.
Vizualizace dat v grafu.
Ladění, hledání chyb.
Pevný počet opakování.

Náhodné hodnoty.
Čtení programů.
Změna vlastností postavy pomocí příkazu.
Programovací projekt.
Kreslení čar.
Data, druhy dat. Hledáme data.
Graf, hledání cesty.
Schémata, obrázkové modely.
Model.
Ovládání pohybu postav.

5. ročník
V programu najde a opraví chyby.
Rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se bude opakovat a
kolikrát.
Vytvoří a použije nový blok.
Vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky.
Upraví program pro obdobný problém.
Upraví program pro obdobný problém.
Nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky.
Určí, jak spolu prvky souvisí.
Doplní posloupnost prvků.
Doplní prvky v tabulce.
Umístí data správně do tabulky.
V posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za správný.
V posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za správný.
V programu najde a opraví chyby.
Rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se bude opakovat a
kolikrát.
Rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo za něj.
Cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot příkazů.
Přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky.
Rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup zjednodušit.
Rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup zjednodušit.
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program řídící chování
postavy.
Pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních materiálech.
Pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty.
Pomocí obrázku znázorní jev.
Vyčte informace z daného modelu.
Vyčte informace z daného modelu.
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro řízení pohybu
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5. ročník
a reakcí postav.
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro řízení pohybu
a reakcí postav.
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro řízení pohybu
a reakcí postav.
Ve svém programu najde a opraví chyby.
Používá události ke spuštění činnosti postav.
Používá události ke spuštění činnosti postav.
Používá události ke spuštění činnosti postav.
Upraví program pro obdobný problémový úkol.
Přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky, které používá.

Násobné postavy a souběžné reakce.
Modifikace programu.
Krokování programu, ladění programu.
Animace střídáním obrázků.
Spouštění pomocí událostí.
Vysílání zpráv mezi postavami.
Programovací projekt dle zadání.
Čtení programů, vysvětlení, co se stane.
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Přenos informací, standardizované kódy.
Znakové sady.
Přenos dat, symetrická šifra.
Identifikace barev, barevný model.
Vektorová grafika.
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet.
Binární kód, logické A a NEBO.
Data v grafu a tabulce.
Vytvoření programu.

6. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Rozpozná zakódované informace kolem sebe.
Zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady.
Zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer.
Zakóduje v obrázku barvy více způsoby.
Zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů.
Zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního součtu ověří úplnost zápisu.
Ke kódování využívá i binární čísla.
Najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat (tabulka versus graf).
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program, dbá na jeho
čitelnost a přehlednost.
Po přečtení programu vysvětlí, co vykoná.
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6. ročník

Opakování.

Podprogramy.
Programovací projekt.
Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace.

Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce.
Filtrování, řazení a třídění dat.
Porovnání dat v tabulce a grafu.
Kontrola hodnot v tabulce.
Řešení problémů s daty.
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Opakování s podmínkou

Objekty a komunikace mezi nimi

Ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby.
Používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, zda má být příkaz uvnitř nebo
vně opakování.
Vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech.
Diskutuje různé programy pro řešení problému.
Vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr
zdůvodní.
Popíše pomocí modelu alespoň jeden informační systém, s nímž ve škole aktivně
pracují.
Pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím související práva.
Popíše pravidla uspořádání v existující tabulce.
Odpoví na otázky na základě dat v tabulce.
Popíše pravidla uspořádání v existující tabulce.
Odpoví na otázky na základě dat v tabulce.
Doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy.
Doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy.
Navrhne tabulku pro záznam dat.

7. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
Po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
Ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
Používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, kdy je podmínka splněna
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7. ročník

Spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
Události, vstupy
Vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
Programovací projekt
Hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
Větvení programu, rozhodování
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
Používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je podmínka splněna
Grafický výstup, souřadnice
Používá souřadnice pro programování postav
Podprogramy a parametry
Používá parametry v blocích, ve vlastních blocích
Proměnné
Vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její hodnotu
Vysvětlí známé modely jevů, situací, činností
Standardizovaná schémata a modely
V mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku
Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu
Pomocí ohodnocených grafů řeší problémy
Orientované grafy, automaty
Pomocí orientovaných grafů řeší problémy
Modely, paralelní činnost
Vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných činností
Instalace aplikací
Nainstaluje a odinstaluje aplikaci
Správa souborů, struktura složek
Uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory
Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému
Vybere vhodný formát pro uložení dat
Domácí a školní počítačová síť
Vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do
školní sítě
Metody zabezpečení účtů
Porovná různé metody zabezpečení účtů
Metody zabezpečení přístupu k datům
Spravuje sdílení souborů
Role a jejich přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva) Spravuje sdílení souborů
Princip e-mailu
Pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy
Postup při řešení problému s digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez Chybové stavy počítače a jejich řešení
odezvy, špatné nastavení, hlášení / dialogová okna)
Zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, nastavení systému či
aplikace, ukončí program bez odezvy
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Podle návodu nebo vlastní tvořivostí sestaví robota
Sestavení a oživení robota
Upraví konstrukci robota tak, aby plnil modifikovaný úkol
Sestavení programu s opakováním, s rozhodováním
Vytvoří program pro robota a otestuje jeho funkčnost
Používání výstupních zařízení robota (motory, displej, zvuk)
Ovládá výstupní zařízení a senzory robota
Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost, světlo/barva)
Ovládá výstupní zařízení a senzory robota
Čtení programu
Přečte program pro robota a najde v něm případné chyby
Projekt Můj robot
Vyřeší problém tím, že sestaví a naprogramuje robota
Relativní a absolutní adresy buněk
Při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu buňky
Použití vzorců u různých typů dat
Používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy (průměr,
maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když)
Funkce s číselnými vstupy
Řeší problémy výpočtem s daty
Funkce s textovými vstupy
Řeší problémy výpočtem s daty
Vkládání záznamu do databázové tabulky
Připíše do tabulky dat nový záznam
Řazení dat v tabulce
Seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, abecedně)
Filtrování dat v tabulce
Používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro vyřešení úlohy
Zpracování výstupů z velkých souborů dat
Ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo vizualizací velkého množství
dat
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

9. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
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9. ročník

Programovací projekt a plán jeho realizace
Popsání problému
Větvení programu, rozhodování

Řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
Po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Podprogramy s parametry
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
Diskutuje různé programy pro řešení problému
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
Proměnné
vyřešení problému
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Řeší problémy sestavením algoritmu
Testování, odladění, odstranění chyb
Vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
Ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
Hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
Projekty dle vlastního výběru
Zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým skupinám uživatelů a dopady
na ně
Pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí
Složení současného počítače a principy fungování jeho součástí
Vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením
Na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat
Operační systémy: funkce, typy, typické využití
Diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné prvky některých
z nich
Komprese a formáty souborů
Na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat
Fungování nových technologií kolem mě (např. smart technologie, virtuální realita, Popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za inovativní
internet věcí, umělá inteligence)
Typy, služby a význam počítačových sítí
Na schématickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos dat, IP adresa
Na schématickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti
Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud
Na schématickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti
Web: fungování webu, webová stránka, webový server, prohlížeč, odkaz/URL
Na schématickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti
Princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, streamování)
Vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu
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9. ročník

Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, firewall, zálohování a archivace dat
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po
internetu, sledování komunikace, informace o uživateli v souboru (metadata);
sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat
Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a cookies
Prokázání tvůrčího přístupu žáků k řešení problémů (dokončování projektů,
vytváření digitálních modelů jevů, webové stránky, soutěže v robotice,
programování)

Diskutuje o cílech a metodách hackerů
Vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat
Diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu

Diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu
Závěrečné projekty

5.6 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník
2
0
0
0
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka

Člověk a jeho svět
Předmět Prvouka je realizován v rámci 1. vzdělávacího období v 1. - 3. ročníku. Vymezuje obsah vzdělávání týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury,
techniky, zdraví a bezpečí. Rozvíjí poznatky a dovednosti, získané v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci
si osvojují poznatky o živé a neživé přírodě i o přístupu k životnímu prostředí. Utvářejí si první ucelený
obraz světa a pozorováním a pojmenováním dějů a jevů poznávají vztahy a souvislosti. Všímají si
podstatných věcí, pozorují je a přemýšlí o nich. Vnímají základní vztahy a přednosti i problémy života.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vědomosti a dovednosti v Prvouce získávají žáci pozorováním,hraním rolí a používáním názorných
předmětu (specifické informace o předmětu pomůcek. Důležitý ve vzdělávání je prožitek, který je dětem umožněn propojením reality a modelových
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Prvouka
situací.
Prvouka je vyučována s dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku od 1. do 3. třídy.
Vyučovací předmět umožňuje individuální práci, ale i práci ve skupině.
Je možno využít třídu i venkovní prostředí. Výuku doplňují exkurze i vycházky. V Prvouce se používá mnoho
názorných pomůcek, literatury, pracovních listů, interaktivní obrazovka a také PC.

•

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Umožníme žákům využívat efektivní způsoby učení ve třídě i ve venkovním prostředí.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Nabídneme jim nové metody, pomůcky, podklady (elektronickou tužku s knihou, interaktivní obrázky a
kompetence žáků
rébusy, lupy, encyklopedie...).
Vedeme je k samostatné práci, pozorování, objevování a experimentování. Propojí si tak snadněji věci do
souvislostí a využijí je v budoucnosti.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky ke kritickému myšlení a k využití informací při řešení problémů ve škole i mimo ni.
Využíváme modelové situace a motivujeme k objevování různých řešení.
Osvědčené postupy zkoušíme v týmech a učíme se problémům předcházet.
Zařazujeme preventivní programy a zveme si odborníky z praxe.
Kompetence komunikativní:
Nabízíme dětem informační a komunikační prostředky a technologie a učíme je využívat k aktivnímu
zapojení do společnosti.
Umožníme jim porozumět druhým a formulovat své myšlenky v kultivovaném projevu.
Seznamujeme se s pravidly společenského chování, nasloucháme druhým a učíme se tolerovat jejich
názory.
Kompetence sociální a personální:
Vytváříme společná pravidla a nabízíme aktivní práci ve skupině.
Podporujeme ohleduplnost a dobré mezilidské vztahy v týmu.
Učíme se požádat o pomoc a také ji nabídnout.
Kompetence digitální:
Učíme žáky ovládat zařízení a aplikace k učení.
Využíváme digitální technologie k zefektivnění práce.
Nabádáme k etickému chování.
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Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Prostředí domova a školy
Orientace v okolí a pravidla bezpečnosti
Prvky v okolní krajině
Příbuzenské vztahy a role
Soužití lidí
Společenské chování
Povolání
Orientace v čase
Časový sled událostí
Průběh lidského života
Kultura a památky
Lidské činnosti v čase
Roční období
Živá a neživá příroda
Zvířata doma a v přírodě
Rostliny
Základní jednotky
Jednoduché pokusy
Stavba a funkce lidského těla

1. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
V jednoduchém plánu vyznačí své bydliště a školu
Orientuje se v nejbližším okolí a rozliší možná nebezpečí
Začlení svou obec a zná významná místa v okolí
Rozlišuje role v rodině a vztahy mezi nimi
Projevuje toleranci k odlišnostem jiných lidí, k přednostem i nedostatkům
Osvojuje si základy společenského chování
Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Pojmenuje nejběžnější povolání a činnosti
Orientuje se v čase a zná rozvržení denních činností
Využívá časové údaje při řešení různých situací
Rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost
Pojmenuje významné památky v regionu
Uplatňuje elementární poznatky o své rodině, společnosti a o činnostech a soužití
lidí
Pozoruje a porovnává proměny přírody v ročních obdobích
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků
Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíl mezi dřevinami a
bylinami
Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Provádí jednoduché pokusy
Uplatňuje základní hygienické návyky s elementární znalostí o lidském těle
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Prvouka

1. ročník

Péče o zdraví, hygiena, prevence, první pomoc
Pravidla bezpečnosti, bezpečnostní prvky

Zvládá ošetření drobných poranění, popíše zdravotní potíže
Dodržuje zásady bezpečného chování při trávení volného času, při účasti v silničním
provozu a neohrožuje sebe ani ostatní
Ovládá komunikaci s operátory tísňových linek, chová se obezřetně při setkání s
cizími lidmi
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Tísňové volání
Integrovaný záchranný systém, ochrana, evakuace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zásady ochrany životního prostředí a přírody, třídění odpadu, chování v přírodě (vycházka).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Svět kolem nás, společné a rozdílné vlastnosti a rysy v rámci třídního a školního kolektivu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Smyslové poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Schopnost sebeovládání, relaxace, schopnost komunikace ve stresových situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Poznávání lidí, práce s odlišností, respektování ostatních
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Společná tvorba pravidel třídy, práva a povinnosti, seznámení se školním řádem
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Adresa domova a školy

2. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
V jednoduchém plánu vyznačí své bydliště a školu, naplánuje cestu na určené
místo
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Prvouka

2. ročník

Orientace v okolí a pravidla bezpečnosti

Orientuje se v nejbližším okolí a rozliší možná nebezpečí, popíše a zvládá cestu do
školy
Prvky v okolní krajině, naše vlast
Začlení svou obec do příslušného kraje a zná vyznamná místa v okolí
Příbuzenské vztahy a role v rodině
Rozlišuje role v rodině a příbuzenské vztahy
Soužití a chování lidí
Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a jiných lidí, k jejich přednostem i
nedostatkům
Společenské chování
Osvojuje si základy společenského chování
Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Lidské činnosti a povolání
Pojmenuje nejběžnější povolání a činnosti
Orientace v čase, kalendář
Orientuje se v čase, pozná, kolik je hodin a zná rozvržení denních činností
Časový sled událostí
Využívá časové údaje při řešení různých situací
Průběh lidského života
Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Kultura a památky
Pojmenuje významné rodáky, události a památky v regionu
Lidské činnosti v čase, zvyky
Uplatňuje elementární poznatky o své rodině, společnosti, o zvycích, o činnostech a
soužití lidí
Roční období, ochrana přírody
Pozoruje, popíše a porovnává proměny přírody v ročních obdobích
Živá a neživá příroda
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků
Živočichové
Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
Rostliny, houby
Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíl mezi dřevinami a
bylinami
Základní jednotky
Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Jednoduché pokusy
Provádí jednoduché pokusy
Stavba a funkce lidského těla
Uplatňuje základní hygienické návyky s elementární znalostí o lidském těle
Péče o zdraví, hygiena, prevence, první pomoc
Zvládá ošetření drobných poranění, popíše zdravotní potíže
Pravidla bezpečnosti, bezpečnostní prvky, dopravní výchova
Dodržuje zásady bezpečného chování při trávení volného času, při účasti v silničním
provozu a neohrožuje sebe ani ostatní
Tísňové volání
Ovládá komunikaci s operátory tísňových linek, chová se obezřetně při setkání s
cizími lidmi
Integrovaný záchranný systém, ochrana, evakuace, mimořádné události
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Prvouka

2. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Svět kolem nás, zaměstnání lidí a dopad lidské činnosti na přírodu.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vztahy v rodině, třídě, škole, zásady slušného chování k ostatním, spolupráce a pomoc (skupinová práce)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já a mé tělo, péče o zdraví, já a moji spolužáci, sebehodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce, spolupráce s ostatními, schopnost podřídit se, schopnost zvládání konkurence a soutěže
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Adresa domova a školy
Orientace v okolí a riziková místa a situace
Prvky v okolní krajině, naše vlast, světové strany
Příbuzenské vztahy a role v rodině
Soužití a chování lidí, tolerance k okolí
Společenské chování
Lidské činnosti a povolání
Orientace v čase, kalendář

3. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
V jednoduchém plánu vyznačí své bydliště a školu, naplánuje cestu na určené
místo
Orientuje se v nejbližším okolí a rozliší možná nebezpečí, popíše a zvládá cestu do
školy
Začlení svou obec do příslušného kraje a popíše vyznamná místa v okolí
Estetická hodnota a rozmanitost přírodních a umělých prvků v okolní krajině
Rozlišuje role v rodině a blízké příbuzenské vztahy
Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a jiných lidí, k jejich přednostem i
nedostatkům
Osvojuje si základy společenského chování, chová se adekvátně
Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností,
Pojmenuje nejběžnější povolání a činnosti
Orientuje se v čase, pozná, kolik je hodin a zná rozvržení denních činností
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Prvouka

3. ročník

Časový sled událostí,režim dne
Průběh lidského života
Kultura a památky, regionální pověsti a báje

Využívá časové údaje při řešení různých situací
Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Pojmenuje významné rodáky, události a památky v regionu, interpretuje pověsti a
báje spjaté s místem
Lidské činnosti v čase, zvyky
Uplatňuje elementární poznatky o své rodině, společnosti, o zvycích, o činnostech a
soužití lidí
Roční období, ochrana životního prostředí
Pozoruje, popíše a porovnává proměny přírody v ročních obdobích
Živá a neživá příroda
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků
Živočichové a jejich znaky
Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
Rostliny, houby
Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíl mezi dřevinami a
bylinami
Základní jednotky
Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Jednoduché pokusy
Provádí jednoduché pokusy podle návodu
Uplatňuje základní hygienické návyky s elementární znalostí o lidském těle
Stavba a funkce lidského těla, etapy vývoje
Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Péče o zdraví, hygiena, prevence, první pomoc
Zvládá ošetření drobných poranění, popíše zdravotní potíže
Pravidla bezpečnosti, bezpečnostní prvky, dopravní výchova
Dodržuje zásady bezpečného chování při trávení volného času, při účasti v silničním
provozu a neohrožuje sebe ani ostatní
Tísňové volání
Ovládá komunikaci s operátory tísňových linek, chová se obezřetně při setkání s
cizími lidmi
Integrovaný záchranný systém, ochrana, evakuace, mimořádné události
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní vztahy mezi živou a neživou přírodou, pozorování (např. klíčení semen apod.)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Základní znaky různých národností, se kterými se můžeme setkat, společné a odlišné rysy, důležitost respektování odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Škola, já a moji spolužáci - vytváření povědomí o tom, co je odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování druhých
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola, demokratické vztahy ve škole. Každodenní život ve škole
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5.7 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1.5
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

3.5

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět Přírodověda obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Jeho obsahem
je naplnění vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět v rámci 2. vzdělávacího období (4. a 5. ročník) a navazuje
na učivo předmětu Prvouka, realizovaného v 1. vzdělávacím období ( to je 1. - 3. ročník).
Výuka předmětu směřuje k naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět za 2.
vzdělávací období zvláště v oblasti následujících témat:
Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o živé a neživé přírodě včetně základních
astronomických znalostí. Velký důraz je kladen na zodpovědný přístup k životnímu prostředí a využívání
přírodních zdrojů. Učivo o lidském těle a ochraně zdraví zahrnuje rovněž základní prvky výchovy k
rodičovství, výchovy ke zdravému životnímu stylu i základní znalosti z oblasti dopravní výchovy a chování
člověka v situaci hromadného ohrožení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován ve 4. ročníku v rozsahu 1,5 hodiny týdně a v 5. Ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Vyučovací předmět Přírodověda poskytuje široké možnosti uplatnění skupinové práce žáků, práce ve
dvojicích i samostatné práce s využitím dostupných vyučovacích pomůcek (klíče k určování, filmy,
důležité pro jeho realizaci)
encyklopedie, pracovní listy, využití učebny informatiky). Těžištěm výuky je vlastní prožitek žáků vycházející
z konkrétních modelových situací . Důraz je kladen na pokus, pozorování, objevování zákonitostí,
problémové úkoly, diskuzi.
Výuka přírodovědy probíhá převážně v kmenových třídách a vhodně ji doplňují vycházky, besedy
s pracovníky Hornického muzea Příbram a exkurze na zajímavá místa regionu.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Přírodověda

•

Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní objevovat nové skutečnosti o
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové jejich regionu, kraji, vlasti a okolním světě
Vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojených tématech a k jejich zachycení ve vlastních projevech,
kompetence žáků
názorech a výtvorech
Kompetence k řešení problémů:
Zadáváme žákům problémové úlohy
Vedeme žáky k hledání cest a různých způsobů řešení
Vedeme žáky k plnění povinností a společných cílů
Kompetence komunikativní:
Rozvíjíme u žáků dovednost správně a výstižně formulovat své myšlenky a názory
Vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání
Učíme žáky naslouchat názorům spolužáků, respektovat se navzájem
Kompetence sociální a personální:
Učíme žáky pracovat ve dvojici a v menší skupině při vyhledávání a zpracování informací
Tvoříme společně se žáky pravidla pro práci ve skupině a vedeme je k jejich dodržování
Učíme žáky vzájemné úctě, pomoci a snášenlivosti mezi sebou
Kompetence pracovní:
Utváříme u žáků pracovní návyky při individuálních činnostech i práci ve skupinách
Nabízíme dostatek situací k propojení získaných znalostí s využitím v praktických činnostech
Vedeme žáky k dodržování základních hygienických pravidel a bezpečnosti práce
Pomáháme žákům utvářet pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
Kompetence digitální:
Učíme žáky vyhledávat informace z dostupných zdrojů (encyklopedie, knihovny, internet) a tyto
prezentovat před spolužáky
Vedeme žáky ke zpracovávání výsledků pozorování a pokusů do tabulek a grafů a vyhledat v nich odpovědi
na položené otázky
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Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Živá a neživá příroda – voda, vzduch, hospodářsky významné horniny a nerosty,
Rozpozná živé a neživé přírodniny
půda, houby, rostliny, živočichové
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Objasní základní podmínky pro život organismů
Na základě společných znaků roztřídí dané organismy (houby, rostliny, živočichy)
Stavba těla hub, rostlin, některých živočichů
Na základě pozorování popíše dané houby, rostliny a živočichy v regionu
Les, pole, louka, rybník – potravní řetězce
Vzájemné vztahy mezi organismy - ekosystémy
Určí organismus pomocí jednoduchého klíče nebo atlasu
Typické znaky hub, rostlin, živočichů
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků
Na základě obrazové či textové opory popíše činnosti člověka podporující nebo
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - ochrana rostlin a živočichů,
poškozující životní prostředí a zdůvodní, proč lidé tyto činnosti dělají
ochrana a tvorba životního prostředí, likvidace odpadů
Vyhledá a popíše problémy životního prostředí oblasti, kde žije, a porovná je s
problémy z jiných oblastí
Jednoduché pokusy
Založí jednoduchý pokus, použije vybrané pracovní metody a postupy při
pozorování
Záznam dat do tabulky, třídění a čtení dat z tabulky - využití PC
Provede stručný a přehledný záznam o pokusu a popíše výsledek pokusu
Zásady bezpečnosti práce při provádění pokusu
Dodrží bezpečnost práce během experimentování
Osobní bezpečí, krizové situace - vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné
Rozliší vhodné a nevhodné místo pro hru, odhalí možná rizika
chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní
značky
Modelové situace ohrožující zdraví, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v Navrhne vhodný způsob chování v modelových situacích ohrožujících zdraví a
upozorní na rizika vyplývající z nedodržení vhodných postupů
dopravních prostředcích
Popíše postupy svého jednání a pomoci v situaci ohrožující život
Uplatňování základních pravidel silničního provozu pro cyklisty
Popíše danou dopravní situaci, rozpozná vhodné a nevhodné chování účastníků
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Přírodověda

4. ročník

silničního provozu
Modelové situace na dopravním hřišti, vyhodnocení jednoduché dopravní situace Popíše danou dopravní situaci, rozpozná vhodné a nevhodné chování účastníků
silničního provozu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Skupinová práce – tvorba plakátů a prezentací rozdělených podle jednotlivých ekosystémů, následná interpretace před třídou
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Vesmír a Země – sluneční soustava
Na základě obrazového materiálu popíše postavení Země ve vesmíru
Den a noc, roční období, podnebí a počasí, rozmanitost životních podmínek
Za použití telluria (modelu Slunce, Země a Měsíce) nebo obrazového materiálu
vysvětlí střídání dne a noci a střídání čtyř ročních období
Rostliny, houby, živočichové – znaky života, výživa, stavba těla u některých
Na základě společných znaků roztřídí dané organismy (rostliny, živočichy, houby)
nejznámějších druhů
Ekosystémy na Zemi, přírodní podmínky ovlivňující výskyt organismů v těchto
Roztřídí organismy podle jejich přirozených ekosystémů a zařadí je do potravní
ekosystémech
pyramidy či řetězce
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, odpadové hospodářství, průmysl a
Na základě obrazové či textové opory popíše činnosti člověka podporující nebo
zemědělství. Využití internetu - vyhledání a zpracování informací.
poškozující životní prostředí a zdůvodní, proč lidé tyto činnosti dělají
Ochrana přírody – legislativa, NP, CHKO, NPR se zaměřením na region Příbramska. Objasní, proč je nutné ohleduplné chování k přírodě a její ochrana
Brdy - CHKO - vyhledání a zpracování informací.
Problémy životního prostředí Příbramska, porovnání s vybranými oblastmi ČR.
Vyhledá a popíše problémy životního prostředí oblasti, kde žije, a porovná je s
Vyhledání a zpracování informací - internet.
problémy z jiných oblastí
Stavba lidského těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka
Určí a pojmenuje části lidského těla
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Přírodověda

5. ročník

Uvede příklady orgánových soustav a vysvětlí jejich funkci
Nesprávná životospráva, stres, neléčené nemoci, vznik závislostí
Pojmenuje a vysvětlí některé vlivy ohrožující fungování lidského těla
Lidské tělo - biologické a psychické změny v dospívání, vývoj jedince
Chronologicky seřadí jednotlivé etapy lidského života
Určí, kterými etapami prošel, kterou právě prožívá, a stručně je charakterizuje
Podle slovní charakteristiky rozpozná jednotlivé etapy lidského života
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - postup v případě ohrožení
Navrhne vhodný způsob chování v modelových situacích ohrožujících zdraví a
(varovný signál, evakuace, zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku požáru upozorní na rizika vyplývající z nedodržení vhodných postupů
ochrana a evakuace při požáru)
Popíše postupy svého jednání a pomoci v situaci ohrožující život
Bezpečné chování v silničním provozu, předcházení rizikovým situacím v dopravě
Popíše danou dopravní situaci, rozpozná vhodné a nevhodné chování účastníků
silničního provozu
Legálně prodávané návykové látky (alkohol, nikotin v cigaretách, potraviny
Vyjmenuje návykové látky, které jsou legálně v prodeji
obsahující kofein ) a jejich působení na organismus
Působení návykových látek na organismus, prevence, odvykání
Uvede příklady nemocí způsobených užíváním alkoholu a drog
Osvojení jednoduchých způsobů odmítání návykových látek a jejich předvedení v
Předvede v modelových situacích různé způsoby odmítání návykových látek
modelových situacích
Vhodná skladba potravin – potravinové pyramidy, pitný režim, můj týdenní
Rozliší potraviny vhodné ke každodenní konzumaci, které je zvykem označovat jako
jídelníček
„zdravé“, a potraviny nevhodné k časté konzumaci a zdůvodní, proč by v potravě
člověka mělo být hodně ovoce a zeleniny
Osobní, intimní a duševní hygiena, pohybový režim
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky
Pravidelné preventivní prohlídky
Objasní důležitost zdravého životního stylu
Zranění ohrožující lidský život (zástava dýchání a krevního oběhu, vnější krvácení
Rozliší lehké zranění od zranění ohrožujícího lidský život
velkého rozsahu, šok, bezvědomí)
Předlékařská PP
Rozliší lehké zranění od zranění ohrožujícího lidský život
Přivolání pomoci v případě ohrožení – čísla tísňového volání, správný způsob volání Předvede simulovaný telefonický rozhovor – přivolání záchranné služby
na tísňovou linku
Z lékárničky vybere potřebný materiál k ošetření drobného poranění
PP při ošetření drobných poranění – modelová situace, zdůvodnění postupu
V modelové situaci popíše nebo předvede ošetření drobných poranění
Péče o zdraví
Rozliší své povinnosti a potřeby ve vztahu ke vzdělávání a zájmům
Denní režim
Navrhne rozdělení svého času v rámci jednoho dne
Zdravý životní styl
Objasní důležitost zdravého životního stylu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Plakát - chrana a tvorba životního prostředí. Odpady, jejich třídění využití, likvidace.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zdravý živostní styl, prostředí a zdraví - plakát.

5.8 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1.5
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

3.5

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje základy pro specializovanější výuku vyučovacího předmětu
Vlastivěda. Jeho obsahem je naplnění vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět v rámci 2. vzdělávacího období
(4. a 5. ročník) a navazuje na učivo předmětu Prvouka, realizovaného v 1. vzdělávacím období (1.- 3.
ročník).
Obsah je členěn do třech tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí chápat život v obci a ve společnosti. Prakticky poznávají
místní a regionální skutečnosti, utvářejí si přímé zkušenosti. Poznávají nejbližší okolí, rozvíjejí národní cítění
a vztahy k naší zemi a učí se vnímat společnost v evropských souvislostech.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci upevňují základní pravidla chování a jednání ve společnosti,
poznávají základní práva a povinnosti občana demokratického státu, seznamují se se světem financí.
V oblasti Lidé a čas se učí orientovat v dějích a v čase. Uvědomují si, jak se život a věci vyvíjejí v časovém
sledu. Vyhledávají a získávají informace z dostupných zdrojů. Postupně si osvojují důležité okamžiky
v historii naší země.
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Název předmětu
Vlastivěda
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován ve 4. ročníku v rozsahu 1,5 hodiny týdně a v 5. ročníku v rozsahu hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Výukový předmět Vlastivěda umožňuje žákům získávat potřebné vědomosti a dovednosti jak samostatnou
prací, tak metodami skupinové práce s využitím dostupných pomůcek, řešením modelových situací,
důležité pro jeho realizaci)
pozorováním činností lidí, hraním určitých rolí a vlastními prožitky.
Výuka Vlastivědy probíhá v kmenových třídách, plněním úkolů v „ terénu“, časté jsou tematicky zaměřené
návštěvy Hornického muzea, besedy s odborníky, exkurze na zajímavá místa, návštěvy památek, projektové
dny, vycházky a výlety.
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k chápání jevů v souvislostech, které jim pomáhají vytvořit si komplexnější pohled na
společenské a kulturní jevy
Nabízíme žákům různé způsoby a metody učení
Zapojujeme žáky do řešení úkolů, které jsou tvořivě koncipovány
Umožňujeme žákům aktivní práci s textem, vyhledávání na internetu, v encyklopediích
Motivujeme žáky k objevování nových skutečností o jejich regionu, kraji, vlasti a Evropě
podporujeme jejich vlastní projevy a názory
Kompetence k řešení problémů:
Nabízíme žákům problémové úkoly a pomáháme jim orientovat se ve výběru správné volby řešení
Vedeme žáky k využívání vlastního úsudku a zkušeností, získaných vědomostí a dovedností i pomoci
ostatních
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory přiměřeně svým rozumovým zkušenostem a
jazykovým dovednostem
Vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému projevu
učíme žáky naslouchat názorům ostatních a tím si vytvářet vztahy pro spolupráci
Kompetence sociální a personální:
Zprostředkováváme žákům zkušenosti při práci v týmu
Spoluvytváříme pravidla pro skupinovou práci
Učíme žáky vzájemné pomoci, úctě a respektu k druhým
Kompetence pracovní:
Výuku doplňujeme o vhodné praktické exkurze a besedy
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Název předmětu

Vlastivěda
Vedeme žáky k dodržování základní hygieny a bezpečnosti práce
Pomáháme žákům osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke kultuře a historii
Motivujeme žáky aktivně se podílet na ochraně životního prostředí
Učíme žáky respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví
Kompetence digitální:
Učíme žáky vyhledávat informace z vhodných internetových zdrojů
Pomáháme žákům orientovat se při vyhledávání informací doporučenými vyhledávači na internetu
Nabízíme žákům sdílet učivo prostřednictvím internetových odkazů a videí
Vedeme žáky k samostatné prezentaci získaných poznatků před spolužáky a učitelem
Vlastivěda

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Obec (město), místní krajina
Orientace na mapě města
Okolní krajina – určování světových stran
Práce s mapou
Bezpečný pohyb a pobyt v přírodě
Mapy obecně zeměpisné a tématické

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Vyhledá v různých typech map a plánů místo svého bydliště nebo svého aktuálního
pobytu
Zakreslí do mapy nebo plánu místo bydliště nebo pobytu
Určí světové strany podle přírodních jevů
Vyhledává na mapě cíl cesty popisované v textu pomocí světových stran a značek
na mapě
Zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě, modelová situace
Vybere nejvhodnější zobrazení a typ mapy pro získání informací (plán, vlastivědná
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Vlastivěda

4. ročník

mapa, mapa kulturních památek, turistická mapa apod.)
V legendě mapy vyhledá potřebnou informaci
Podle popisu vyhledá na mapě přírodní nebo člověkem vytvořený geografický
objekt
Regiony ČR – Praha, příbramský region, surovinové zdroje, výroba, služby, obchod Zorientuje se v mapě mikroregionu, vyhledává v ní významné prvky
Navrhne výlet do významných míst mikroregionu (zajímavé kulturní, přírodní
zastávky apod. (a zdůvodní, proč je vybral
Uvede příklad/y orgánů státní moci a jejich zástupců
Politický systém ČR
Z nabídky vybere a přiřadí odpovídající činnost k orgánu státní moci
Státní symboly
Uvede symboly naší státnosti a pojmenuje je
Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace (obchod, firmy, škola, pošta)
Na modelových situacích charakterizuje vztahy mezi lidmi a porovná rozdíly mezi
vztahy osobními, pracovními a právními (např. ve škole, na poště, v obchodě)
Vyvodí pravidla soužití ve skupině, zhodnotí jejich dodržování, s pomocí provede
sebereflexi a navrhne možnosti zlepšení vztahů
Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické
Uvede příklady správného a nesprávného řešení situace či jednání lidí a v modelové
zásady, předcházení konfliktů, kyberšikana
situaci prakticky předvede odlišné způsoby chování a jednání v různých situacích
Rodič, učitel, poradenské pracoviště školy, linka bezpečí
Vysvětlí, jak a kde je možné požádat o pomoc při pocitu ohrožení
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné
Uvede příklady vlastnictví soukromého, veřejného, osobního, společného
Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
Uvede předměty či majetek, které jsou důležité pro danou životní situaci, a
odhadne jejich cenu
Bezhotovostní a hotovostní platby – klady a zápory
Uvede možnosti placení v obchodě, objasní výhody a nevýhody bezhotovostních a
hotovostních plateb
Zanese časové údaje do časové osy
Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí, letopočet
Porovná minulost se současností
Vyhledávání a prezentace důležitých a zajímavých poznatků z dějin
Prezentuje spolužákům poznatek z dějin, který sám či s pomocí v knihovně, muzeu
či galerii vyhledal, a vysvětlí, proč je pro něj zajímavý/důležitý
Vyhledávání příkladů historických budov ve městě
Uvede příklady historických budov ze svého nejbližšího okolí
Způsob života dříve a v současnosti
S využitím obrazového či textového materiálu porovná způsob života a obživy dříve
a nyní
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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Vlastivěda

4. ročník

ČR v rámci Evropy, různé národnosti žijící v naší zemi
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Práva a povinnosti občanů naší demokratické společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Volební systém a demokratické volby, účast na školním parlamentu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Sousední státy ČR, základní vymezení ČR v Evropě z geografického i historického hlediska
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Mapa Evropa - druhy map - využití ICT technologií.
Státy Evropy, hlavní města EU, naši sousedé v Evropě
Evropské krajiny
Regiony ČR. Využití informační zdrojů.
Charakteristické prvky v oblastech ČR a Evropy
Evropa
Kultura evropských zemí

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Vybere nejvhodnější zobrazení a typ mapy pro získání informací
Z mapy vyčte a vypíše základní údaje a v legendě mapy vyhledává potřebnou
informaci
Podle popisu vyhledá na mapě přírodní nebo člověkem vytvořený geografický
objekt
Navrhne výlet do významných míst ČR (kulturní, přírodní apod.) a zdůvodní, proč si
je vybral
Z nabídky vybere informace charakterizující danou oblast v ČR a Evropě
Vystihne charakteristické znaky způsobu života v naší vlasti a v jiných zemích v
závislosti na přírodních podmínkách
Vystihne charakteristické znaky způsobu života v naší vlasti a v jiných zemích v
závislosti na přírodních podmínkách
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Vlastivěda

5. ročník

Politický systém ČR
Státní symboly
EU a její symboly
Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické
zásady, zvládání vlastních emocí, rizikové chování, rizikové situace, předcházení
konfliktů, kyberšikana
Rodič, učitel, poradenské pracoviště školy, linka bezpečí
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné
Cena nákupu, vrácené peníze
Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

Uvede příklad/y orgánů státní moci a jejich zástupců a popíše jejich činnost
Uvede symboly naší státnosti, pojmenuje je a uvede místa a situace, kde státní
symboly používáme
Uvede symboly EU
Uvede příklady správného a nesprávného jednání lidí a v modelové situaci prakticky
předvede odlišné způsoby chování a jednání v různých situacích

Vysvětlí, jak a kde je možné požádat o pomoc při pocitu ohrožení
Uvede příklady vlastnictví, použití peněz v běžných situacích
Uvede příklady vlastnictví, použití peněz v běžných situacích
Uvede předměty či majetek, které jsou důležité pro danou životní situaci, a
odhadne jejich cenu
Bezhotovostní a hotovostní platby – klady a zápory, způsob placení
Uvede možnosti placení v obchodě, objasní výhody a nevýhody bezhotovostních a
hotovostních plateb
Banka jako správce peněz, úspory, půjčky, kreditní karta
Seznámí se s pojmem banka jako správce peněz
Zanese časové údaje do časové osy
Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí, letopočet
Orientuje se na časové ose
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Důležitost spolupráce s ostatním zeměmi, především EU, vzájemný respekt a spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů v Evropě.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, evropské krajiny, státní a evropské symboly.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Anglický jazyk – společné znaky evropských zemí, spolupráce, důležitost znalosti cizího jazyka.

123

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování

5.9 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
2
2
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis

Člověk a společnost
Výuka dějepisu na druhém stupni odráží poznatky z dějin lidské civilizace od počátku po moderní dějiny.
Zahrnuje důležité aspekty z vývoje naší společnosti, s důrazem na odkaz evropského společenství a regionu.
Přispívá k pochopení různorodosti života v minulosti i dnes. Poznávání historie umožňuje a rozvíjí
badatelské schopnosti, práci s informacemi.
Celostní integrace poznatků vedoucí k podpoře socializace při potkávání se ve společnosti, a jako
předpoklad lidského soužití.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace
předmětu (specifické informace o předmětu Dějepis je na druhém stupni vyučován dvakrát týdně při hodinové dotaci 45 minut (umožní-li to personální
zabezpečení a časová dotace může být zařazena tandemová výuka ve formě blokového vyučování).
důležité pro jeho realizaci)
Organizační formy
Práce ve dvojicích a skupinách (s ohledem na individualizaci a diferenciaci žáků) převažuje nad principy
hromadného vyučování – frontální výukou (okrajové zařazení). V rámci kooperativního vyučování je
rozvíjen Tutoring a pozitivní klima třídy (interpersonální přenos). Vyučovací metody a způsoby práce jsou
voleny s ohledem na schopnosti a dovednosti žáků. Tematicky jsou vhodně voleny a zařazovány exkurze
(„Učíme se v terénu“, mezipředmětové přesahy a vazby). Nedílnou součástí je zařazení digitálních
technologií a jejich aplikace (referáty, pracovní listy, vyhledávání a zpracování informací – Word,
PowerPoint).

Integrace předmětů

•

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

Dějepis
Kompetence k učení:
Zaměřujeme se na práci s rozličnými infomačními a učebními zdroji.
Rozvíjíme schopnost vyhledat, analyzovat, syntetizovat, zpracovat a uplatňovat nové i stávající poznatky.
Nabízíme žákům, aby se zapojili, dle svých možností, a rozvíjeli tak své schopnosti a dovednosti.
Vedeme žáky k tvořivému přístupu a vzájemné spolupráci.
Kompetence k řešení problémů:
Rozvíjíme schopnosti a dovednosti vedoucí k řešení problémů.
Nabízíme žákům možnost pracovat s různými učebními zdroji a materiály.
Zaměřujeme se na rozvoj logického uvažování.
Nabízíme žákům možnost vyzkoušet si práci na projektech, referátech a účast na tematických exkurzích.
Kompetence komunikativní:
Zaměřujeme se na adekvátní komunikaci k historickému tématu používáním vhodných termínů a pojmů.
Rozvíjíme komunikační techniky, které jsou v souladu s pravidly mezilidského soužití, etikou a morálkou.
Učíme se aktivnímu naslouchání.
Kompetence sociální a personální:
Učíme se pozitivně vnímat dějinné události a rozmanitosti světa i našeho regionu v minulosti.
Vedeme žáky ke vzájemné kooperaci při práci ve dvojicích či skupinách.
Nabízíme žákům, aby se zapojili dle svých možností.
Učíme je komunikovat, naslouchat a respektovat rozdílné přístupy a názory.
Kompetence občanské:
Zpřístupňujeme a rozvíjíme povědomí o hodnotě demokracie v občanské společnosti.
Učíme se zaujímat tolerantní názory k odlišnostem na základě znalosti dějinného kontextu.
Kompetence pracovní:
Rozvíjíme během tematických exkurzí a vytváření a realizace projektů.
Kompetence digitální:
Nabízíme žákům možnost využívat rozmanité digitální technologie a aplikace, jejichž prostřednictvím
budou rozvíjet své logické myšlení a tvořivý přístup.
Učíme se kriticky přistupovat ke zpracovávaným a používaným informačním zdrojům.
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Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Význam zkoumání dějin
Uvede na konkrétní události obecných dějin její dopad na současnost
Získávání informací o dějinách
Popíše na konkrétní události českých a regionálních dějin její dopad na současnost
Historické prameny
Uvede příklady zdrojů informací o minulosti a instituce, které je shromažďují
Historický čas a prostor
Orientuje se na časové ose a pracuje s ní lokalizuje místo významné dějinné
události v současném světě
Člověk a lidská společnost v pravěku - Opakování tematického celku - Vyhledávání a Porovná prostředí a způsob života pravěkých a dnešních lidí
zpracování informací prostřednictvím ICT
Vyjmenuje nástroje a používané materiály
Popíše život pravěkých lidí ve starší době kamenné
Popíše změnu způsobu života lidí v době přechodu na pěstování plodin a na chov
dobytka za využití kovových materiálů
Charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro vznik nejstarších civilizací a vymezí
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
oblasti jejich vzniku
Uvede příklady nejstarších kulturních a technických památek a vysvětlí jejich
význam
Charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro vznik nejstarších civilizací a vymezí
Antické Řecko a Řím
oblasti jejich vzniku
Uvede příklady a vysvětlí význam antických památek
Nový etnický obraz Evropy
Popíše příchod nových etnik do Evropy a důsledky příchodu
Utváření evropských států - Opakování tematického celku - Vyhledávání a
Uvede příklady forem vlád a rozdělení společnosti ve starověku
zpracování informací prostřednictvím ICT
Křesťanství
Charakterizuje křesťanství, vymezí jeho vliv na rozvoj evropské civilizace
Románská kultura
Vysvětlí vznik středověkých států a šíření křesťanství
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Dějepis

6. ročník

Feudalismus

Vysvětlí vznik středověkých států a šíření křesťanství
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a pokrok vědy a techniky v jednotlivých historických epochách – práce s informačními zdroji
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Stěhování národů – kořeny Evropanů – badatelská činnost (Hornické muzeum – Archeologické dílny)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Princip demokracie v historických epochách – práce s informacemi a textem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
The European Union – práce s textem a slovní zásobou
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Velká Morava
Charakterizuje Velkomoravskou říši
Počátky českého státu
Charakterizuje český stát v 10- 12. století
Popíše český stát do počátku 14. století
Český stát ve středověku
Popíše český stát ve 14.-15. století a charakterizuje husitství
Středověká společnost
Určí úlohu křesťanství ve středověké společnosti
Křesťanství ve středověku - Opakování tematického celku - Vyhledávání a
Určí úlohu křesťanství ve středověké společnosti
zpracování informací prostřednictvím ICT
Popíše středověká města
Středověká společnost, románská a gotická kultura
Popíše život a kulturu ve středověké společnosti
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Dějepis

7. ročník

Renesance, humanismus

Charakterizuje pojmy renesance a humanismus
Popíše renesanci jako umělecký a myšlenkový směr
Popíše reformační hnutí

Evropské státy v 15.-16.století - Opakování tematického celku - Vyhledávání a
zpracování informací prostřednictvím ICT
Husitství
Popíše český stát ve 14.-15. století a charakterizuje husitství
Zámořské objevy
Popíše zámořské objevy a jejich důsledky
Dějiny českého státu (15.-17.stol)
Popíše český stát od poloviny 15. do poloviny 17. století
Dějiny českého státu a důsledky třicetileté války - Opakování tematického celku Charakterizuje české stavovské povstání a třicetiletou válku a jejich důsledky
Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT
Kultura a umění v 16. - 18. století – Baroko, osvícenství
Charakterizuje umělecké slohy v 16.–18. století
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a pokrok vědy a techniky v jednotlivých historických epochách – práce s informačními zdroji
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Pogromy ve středověku – práce s informacemi
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Slované a jejich odkaz – projektový den (ve škole/tematická exkurze Vyšehrad)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Princip demokracie v historických epochách – práce s informacemi a textem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
The European Union – práce s textem a slovní zásobou
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

128

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Dějepis

8. ročník

• Kompetence pracovní
Učivo
Evropské státy v 17. - 18. století
Vznik USA - Opakování tematického celku - Vyhledávání a zpracování informací
prostřednictvím ICT
Velká francouzská revoluce
Napoleonské války
Dějiny národního obrození - Opakování tematického celku - Vyhledávání a
zpracování informací prostřednictvím ICT
Evropské státy v 19. století
Habsburská monarchie v 19. století
Evropské velmoci na přelomu 19. a 20. století - Opakování tematického celku Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT
První světová válka

ŠVP výstupy
Popíše vývoj v evropských zemích v 17. - 18. století
Objasní vznik USA
Charakterizuje Francouzskou revoluci a její důsledky
Popíše napoleonské války a jejich důsledky
Charakterizuje české národní obrození
Popíše evropské státy v 19. století
Charakterizuje české země v 19. století
Popíše světové mocnosti na přelomu 19. - 20. století
Pojmenuje hlavní mocenské bloky a státy, které proti sobě stály v první světové
válce
Popíše příčiny, průběh a důsledky první světové války a vznik Československa
Charakterizuje vědecko- technický pokrok na počátku 20. století

První světová válka, Vznik Československa
Věda a technika na přelomu 19. a 20. století - Opakování tematického celku Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT
Forma vlád v první polovině 20. století
Charakterizuje demokratické systémy
Forma vlád v první polovině 20. století a jejich zločinné důsledky
Popíše totalitní režimy a uvede příklady jejich zločinů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a pokrok vědy a techniky v jednotlivých historických epochách – práce s informačními zdroji
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Důsledky průmyslové revoluce v 18. – 19. stol – referáty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vznik a vývoj USA – práce s textem/informacemi (Američtí indiáni, otrokářský systém)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Princip demokracie v historických epochách – práce s informacemi a textem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Dějepis

8. ročník

The European Union – práce s textem a slovní zásobou
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Druhá světová válka
Pojmenuje hlavní mocenské bloky a státy, které proti sobě stály ve druhé světové
válce
Dějiny Československa za druhé světové války
Popíše příčiny, průběh a důsledky druhé světové války
Věda a technika v 1. polovině 20. století - Opakování tematického celku Uvede příklady zneužití vynálezů a objevů ve druhé světové válce
Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT
Holokaust
Vysvětlí základní znaky rasismu a antisemitismu a jejich projevy v dějinách
Československo 1918 - 1939 - Opakování tematického celku - Vyhledávání a
Popíše Československo v období mezi dvěma světovými válkami
zpracování informací prostřednictvím ICT
Svět po druhé světové válce
Charakterizuje velmoci po druhé světové válce
Studená válka
Popíše vznik mocenských bloků a jejich vývoj
Vědecko- technický pokrok
Vysvětlí vývoj vědy a techniky ve druhé polovině 20. století
Československo po roce 1945 - 1989 - Opakování tematického celku - Vyhledávání a Objasní vývoj Československa po druhé světové válce
zpracování informací prostřednictvím ICT
Československo 1989 -1993
Charakterizuje dějiny našeho státu do současnosti
Moderní dějiny Českého státu
Charakterizuje dějiny našeho státu do současnosti
Uskupení mocenských organizací a jejich spolupráce
Charakterizuje spolupráci států světa ve druhé polovině 20. století
Rozvojové země a jejich problematika
Popíše země tzv. třetího světa po druhé světové válce
Globalizace a globální problémy - Opakování tematického celku - Vyhledávání a
Uvede příklady globálních problémů lidstva
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Dějepis

9. ročník

zpracování informací prostřednictvím ICT
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a pokrok vědy a techniky v jednotlivých historických epochách – práce s informačními zdroji
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Důsledky průmyslové revoluce ve 20. - 21. stol - referáty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Fašistická a komunistická propaganda – práce s ukázkami
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Fašistická a komunistická propaganda – práce s ukázkami
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Holokaust – Norimberské zákony (pracovní listy)
Osobnosti bojující za principy rovnosti a svobody - referáty
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Princip demokracie v historických epochách – práce s informacemi a textem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
The European Union – práce s textem a slovní zásobou
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Role mezinárodních organizací v poválečných dějinách – práce s informacemi

5.10 Občanská a rodinná výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
2
2
Povinný
Povinný

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1
Povinný

7
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Občanská a rodinná výchova

Člověk a zdraví, Člověk a společnost
Výchova k občanství je realizována skrze výuku předmětu Občanská a rodinná výchova. Umožňuje
tolerantní uchopení světa s ohledem na minulost, multikulturalitu, ekonomické aspekty a soudobé prvky
globalizace. Dále se zaměřuje na vnímání člověka v různých sociálních skupinách, rolích a interakcích.
Upevňuje morální a etické principy a potřebu řídit se jimi. Rozvíjí schopnost komunikace v běžných i
mimořádných situacích. Vede k respektování principů demokracie a aktivního občanského života.
VZ – Integrace (výuka ORV 2. stupeň)
Výchova ke zdraví je realizována skrze integraci do výuky předmětu Občanská a rodinná výchova. Rozvíjí
znalosti a dovednosti v kontextu sociální, psychické a fyzické stránky osobnosti člověka. Vede k upevnění
odpovědného přístupu
a vztahu k sobě sama i ostatním, a to v běžných i mimořádných situacích
Pomáhá k individuálnímu zvládání situací různého typu, rozvíjí pojetí sebe sama i druhých a integruje
celostní pojetí zdraví ve všech jeho aspektech. Rozvíjí dobré komunikační strategie na individuální a
společenské úrovni.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace
předmětu (specifické informace o předmětu ORV je na druhém stupni vyučována z různou časovou dotací, dle ročníků, zpravidla dvakrát týdně (8.
sportovní a 9. ročníky jednou týdně ) při hodinové dotaci 45 minut (umožní-li to personální zabezpečení a
důležité pro jeho realizaci)
časová dotace může být zařazena tandemová výuka ve formě blokového vyučování).
Organizační formy
Práce ve dvojicích a skupinách (s ohledem na individualizaci a diferenciaci žáků) převažuje nad principy
hromadného vyučování – frontální výukou (okrajové zařazení). V rámci kooperativního vyučování je
rozvíjen Tutoring a pozitivní klima třídy (interpersonální přenos). Vyučovací metody a způsoby práce jsou
voleny s ohledem na schopnosti a dovednosti žáků. Tematicky jsou vhodně voleny a zařazovány exkurze
(„Učíme se v terénu“, mezipředmětové přesahy a vazby). Nedílnou součástí je zařazení digitálních
technologií a jejich aplikace.
Integrace předmětů

•
•

Výchova ke zdraví
Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Nabízíme žákům možnost efektivně pracovat z rozličnými informačními
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové i učebními zdroji.
kompetence žáků
Rozvíjíme schopnost vyhledávat, analyzovat, syntetizovat, zpracovat a uplatnit nové i stávající poznatky.
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Občanská a rodinná výchova
Zaměřujeme se na prohloubení získaných schopností a dovedností.
Vedeme žáky k odpovědnému přístupu za vlastní práci, i za práci druhých.
Kompetence k řešení problémů:
Rozvíjíme vzájemnou spolupráci žáků vedoucí k řešení problémů.
Učíme se kriticky přistupovat k informačním zdrojům.
Rozvíjíme dovednosti ke zpracování odlišných učebních materiálů
a k vyhledávání informací.
Nabízíme žákům možnost zapojit se dle vlastních možností a schopností
do práce na projektech a referátech a účastnit se tematických exkurzí.
Kompetence komunikativní:
Rozvíjíme komunikační techniky tak, aby byly v souladu s pravidly mezilidského soužití, etikou a morálkou.
Učíme se aktivnímu naslouchání.
Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností a vyjádření svého názoru.
Umožňujeme žákům zapojit se podle svých schopností a dovedností.
Kompetence sociální a personální:
Nabízíme žákům různé formy spolupráce - ve dvojicích, ve skupinách
Učíme se vnímat rozmanitostí světa.
Rozvíjíme schopnost k zaujímání vlastních postojů, k tvorbě hodnotové orientace a k vytváření vlastních
názorů.
Nabízíme žákům možnost pracovat v jiném, než školním prostředí.
Zaměřujeme se na rozvoj chování v běžných i společensky významných situacích.
Kompetence občanské:
Rozvíjíme povědomí o hodnotě demokracie a potřeby její ochrany v občanské společnosti.
Zaměřujeme se na zaujímání tolerantních názorů k odlišnostem.
Učíme se pracovat s informacemi o globálním, regionálním a multikulturním světě.
Kompetence pracovní:
Rozvíjíme zásady bezpečnosti práce a pracovního postupu.
Vedeme žáky k odpovědnému přístupu k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních.
Kompetence digitální:
Nabízíme žákům možnost používat různé digitální technologie a aplikace při vyhledávání a zpracovávání
informací.
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Občanská a rodinná výchova
Vedeme žáky k zodpovědnému používání digitálních aplikací.
Rozvíjíme kritické myšlení a kritický přístup k získaným informacím.

Občanská a rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Státní symboly. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT
Pozná a popíše státní a národní symboly ČR a jejich využití
Rodina, Domov, Vlast
Pozná a popíše státní a národní symboly ČR a jejich využití
Státní správa a samospráva
Uvede příklady činnosti státní správy a samosprávy a jejich představitelů na úrovni
obce
Městské zastupitelstvo, městský úřad, starosta
Uvede příklady činnosti státní správy a samosprávy a jejich představitelů na úrovni
obce
Demokracie jako způsob řízení společnosti
Charakterizuje demokracii
Volby
Objasní význam voleb do zastupitelstev
Státní samospráva
Uvede příklady činnosti místního zastupitelstva
Pojmenuje pravidla mezilidského soužití a je si vědom potřeby dodržovat je
Lidské soužití
Rozlišuje pozitivní a negativní vztahy mezi lidmi
Zdravý způsob života. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT
Uvede základní složky potravy a dá je do souvislosti se stravováním
Péče o zdraví
Rozpozná zásady správného stravování a stolování
Stravování a stolování
Rozpozná zásady správného stravování a stolování
Režim dne
Rozpozná zásady správného stravování a stolování
Zdravý životní styl
Formuluje hlavní důvody odpovědnosti každého jedince za zdraví
Rizika ohrožující zdraví v dopravě a jejich prevence
Uvede pravidla bezpečnosti v dopravě a je si vědom nutnosti dodržování pravidel

134

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Občanská a rodinná výchova

6. ročník
silničního provozu
Vysvětlí pravidla poskytnutí první pomoci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

První pomoc

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zdravá výživa -sběr dat a jejich porovnávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Rodina jako vzor a příklad – sběr dat a jejich porovnávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cyklus dne týdne, roku: Time management tvorba harmonogramu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Aktivizační metody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Aktivity podporující dobré a efektivní komunikační strategie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Tematicky orientovaná práce ve dvojicích a skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Etika ve dnech všedních, svátečních i mimořádných – nácvik strategií chování
Chování k sobě i druhým – nácvik strategií chování k sobě i druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Škola: I ve škole s pravidly - tvorba třídních pravidel
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola: I škole s pravidly - tvorba třídních pravidel
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Obec: Moje obec – zjišťování a zpracování informací
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Státní symboly – zpracování tématu
Občanská a rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení
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7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Informace a jejich vliv na člověka
Rozlišuje fakta, názory a manipulativní prvky v mediálním sdělení, včetně jejich
negativního vlivu
Principy a pravidla společenského soužití
Uplatňuje zásady společenského chování a vhodné komunikace v různých životních
situacích
Etiketa
Uplatňuje zásady společenského chování a vhodné komunikace v různých životních
situacích
Komunikace
Uplatňuje zásady společenského chování a vhodné komunikace v různých životních
situacích
Kultura a umění. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Popíše kulturní rozmanitost a projevuje vůči ní respekt
Extremismus v lidském chování
Popíše projevy a důsledky lidské nesnášenlivosti
Lidská práva
Popíše projevy a důsledky lidské nesnášenlivosti
Majetek a vlastnictví
Uvede různé druhy vlastnictví a možnosti jeho ochrany
Právní základy státu
Charakterizuje základní znaky různých typů států
Dělba moci ve státě
Vyjmenuje a popíše orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní v ČR a
charakterizuje jejich činnost
EU. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Popíše spolupráci zemí Evropy
Rozliší zdraví a nemoc, Je si vědom faktorů, které mají vliv na zdraví a nemoc
Zdraví a nemoc
Jmenuje základní lidské potřeby a je si vědom potřeby ochrany zdraví
Rizikové chování a jeho prevence
Vymezí rizikového chování a uvede jeho projevy
Jmenuje příklady závislostí
Popíše vliv rizikového chování na společnost
Podpora zdraví
Uvede příklady zdravého způsobu života a jmenuje zásady vedoucí k podpoře
zdraví
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7. ročník

Popíše souvislosti mezi péčí o zdraví a nemocí
Prevence poškození zdraví
Uvede příklady zdravého způsobu života a jmenuje zásady vedoucí k podpoře
zdraví
První pomoc
Uvede příklady zdravého způsobu života a jmenuje zásady vedoucí k podpoře
zdraví
Zdraví a výživa
Objasní souvislosti mezi stravováním a zdravím/nemocí
Stravování a nemoc
Objasní souvislosti mezi stravováním a zdravím/nemocí
Nemoc. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Vysvětlí pojem nemoc a možné příčiny jejího vzniku
Prevence nemoci
Uplatňuje základní hygienická opatření při prevenci nákazy i šíření přenosných
nemocí
Dává do souvislosti jednotlivé faktory životního stylu se vznikem onemocnění
Popíše souvislosti mezi péčí o zdraví a nemocí
Programy podpory zdraví
Reflektuje existenci programů podpory zdraví
Rizikové chování
Uplatňuje principy primární prevence rizikového chování
Závislosti. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Uvede příklady závislostí
Manipulace
Uvede příklady manipulace a vyjmenuje její rizika
Informace a komunikace o nich
Reflektuje potřebu kritického přístupu k mediálním informacím
Média a masmédia
Reflektuje potřebu kritického přístupu k mediálním informacím
Sociální sítě
Uvede pravidla bezpečného chování na internetu a sociálních sítích
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Popíše nebezpečí v běžných i mimořádných situacích
Uvede možnosti jejich prevence a řešení
Vysvětlí význam Integrovaného záchranného systému a jeho složek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Kulturní a přírodní bohatství – referáty
Životní styl – Můj jídelníček – sestavení jídelníčku, práce s informacemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vliv medií a masmédia – práce s reklamním sdělením
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Sociální media – Program primární prevence rizikového chování
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7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Člověk ve vztahu k umění, kultuře a náboženství – referáty, pracovní listy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Sociální skupiny a jejich vliv na život člověka – zážitkové aktivity (nácvik sociálních rolí a situací)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Aktivity podporující dobré a efektivní komunikační strategie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Tematicky orientovaná práce ve dvojicích a skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Etika ve dnech všedních, svátečních i mimořádných – nácvik strategií chování
Chování k sobě i druhým – nácvik strategií chování k sobě i druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Aktivizační metody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Škola: vrstevnické vztahy – činnosti podporující empatii, respekt, pomoc a podporu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Lidská práva – práce s různými informačními zdroji
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola: vrstevnické vztahy – činnosti podporující empatii, respekt, pomoc a podporu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Lidská práva – práce s různými informačními zdroji
Formy řízení společnosti a jejich porovnání - práce s různými informačními zdroji a srovnávání získaných informací
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Volby – tvorba tematicky orientovaných materiálů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
EU – referáty
Památky UNESCO - referáty
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Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Demokracie a lidská práva
Psychologická determinace člověka
Rozvoj osobnosti
Hodnotová orientace
Podobnost a odlišnost lidí
Vůle
Charakter
Morálka
Pravidla lidského soužití
Sebedůvěra
Motivace
Smysl života
Právo jako systém
Ústava
Sociální role
Sociální skupina
Chování člověka ve společnosti
Lidské potřeby
Zdraví
Reprodukční zdraví a jeho ochrana

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Uvede principy vlastenectví
Popíše složky osobnosti člověka
Charakterizuje svoje vlohy, schopnosti a dovednosti
Sestaví svůj žebříček hodnot a uvede svůj vzor
Rozlišuje samostatnou práci a spolupráci
Stanovuje si osobní cíle a vyvíjí úsilí k jejich dosažení
Je si vědom vlastního chování a jednání, reguluje ho
Je si vědom vlastního chování a jednání, reguluje ho
Pracuje s vlastním osobnostním rozvojem
Pracuje s vlastním osobnostním rozvojem
Pracuje s vlastním osobnostním rozvojem
Popíše své životní cíle a plány
Uvede úkoly jednotlivých složek státní moci a přerozdělení úkolů
Uvede úkoly jednotlivých složek státní moci a přerozdělení úkolů
Rozliší a vysvětlí různé role člověka ve společnosti
Rozliší a vysvětlí různé role člověka ve společnosti
Objasní chování člověka v různých sociálních rolích a skupinách za různých situací
Vysvětlí význam lidských potřeb a jejich uspokojování
Uvědomuje si hodnotu vlastního zdraví
Vyjmenuje rizika ohrožující lidské zdraví
Popíše podstatu a faktory ochrany reprodukčního zdraví
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8. ročník

Popíše rizika předčasného pohlavního styku v dospívání, pohlavně přenosných
onemocnění a nevhodného sexuálního chování
Aktivní podpora zdraví
Vysvětlí význam aktivního přístupu ke zdraví
Určí oblasti životního stylu, ve kterých může aktivně podporovat své zdraví
Hodnoty
Sestaví žebříček vlastních životních hodnot
Lidské zdraví a jeho hodnota
Je si vědom zdraví jako hodnoty
Dospívání. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Charakterizuje jednotlivá období lidského života
Popíše změny v období dospívání
Komunikace
Je si vědom mužské a ženské sexuality
Etiketa
Uplatňuje respekt k opačnému i stejnému pohlaví a základní pravidla etikety
Pohlavní systémy muže a ženy
Charakterizuje lidskou sexualitu
Sexuální chování
Rozliší, které chování odpovídá sexuální normě a které ji překračuje
Plánované rodičovství
Objasní principy plánovaného rodičovství
Antikoncepce. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Objasní principy plánovaného rodičovství
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Faktory ohrožující lidské zdraví – referáty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Člověk v sociálních vztazích – nácvik strategií předcházení a řešení zátěžových situací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Aktivity podporující dobré a efektivní komunikační strategie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Tematicky orientovaná práce ve dvojicích a skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Etika ve dnech všedních, svátečních i mimořádných – nácvik strategií chování
Chování k sobě i druhým – nácvik strategií chování k sobě i druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Psychologie osobnosti – psychosociální diagnostika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Člověk jako jedinec – Co jsem - praktické ukázky, hra
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Psychologie osobnosti : sebe sama - psychologická diagnostika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Aktivizační metody
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Právní minimum: Poznáváme ústavu – zpracování ústavy
Občanská a rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti
Rozpočet a jeho tvorba
Objasní rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým rozpočtem
Vysvětlí zásady hospodárnosti
Uvede příklady hotovostního a bezhotovostního placení
Bankovní systém. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Vysvětlí význam bankovního účtu, platebních karet a možností a jejich využití
Popíše funkce banky a uvede příklady jejich služeb
Objasní podobu a funkci volných prostředků a možnosti krytí deficitu
Uvede příklady hotovostního a bezhotovostního placení
Peníze. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Popíše funkce banky a uvede příklady jejich služeb
Objasní podobu a funkci volných prostředků a možnosti krytí deficitu
Objasní principy tržního hospodářství
Ekonomie a ekonomika
Objasní principy tržního hospodářství
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9. ročník

Tržní hospodářství
Státní rozpočet

Ústava ČR
Právo jako systém
Lidská práva a jejich ochrana

Právní normy
Zákonnost
Občanské právo
Občansko-právní vztahy
Právní ochrana občanů
Systém orgánů právní ochrany
Trestní právo. Vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím ICT.
Korupce
Globální problémy současného světa. Vyhledávání a zpracování informací
prostřednictvím ICT.
Souvislosti mezi globálními a lokálními problémy současného světa
Zdraví jako hodnota ve společnosti
Zdravý životní styl
Ochrana psychického zdraví
Psychohygiena

Objasní principy tržního hospodářství
Uvede příklady příjmů a výdajů státního rozpočtu
Uvede příklady situací, ve kterých mohou občané žádat o dávky a příspěvky ze
státního rozpočtu
Charakterizuje právní řád ČR
Orientuje se v jednotlivých právních odvětvích
Dodržuje právní řád a právní normy
Objasní, jak se bránit v případě porušení práv
Uvede příklady základních lidských práv
Diskutuje o ochraně základních práv a svobod
Dodržuje právní řád a právní normy
Má základní informace o právních normách
Uvědomuje si důležitost občanského práva
Uvědomuje si důležitost občanského práva
Rozpozná protiprávní chování a jednání respektuje právní normy
Vyjmenuje orgány právní ochrany občanů a popíše jejich činnost
Uvede příklady porušení zákona, trestný čin
Má povědomí o dodržování zákona
Uvede příklady korupčního jednání a diskutuje o něm
Diskutuje na téma globální problémy

Dá do souvislostí globální a lokální problémy
Uvede příklady celospolečenské odpovědnosti za zdraví
Vymezí zásady zdravého životního stylu a podpory zdraví ve vlastním životě i ve
společnosti
Uvede vhodnou dovednost pro předcházení zátěžové situace
Uvede vhodnou dovednost pro předcházení zátěžové situace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Problémy současného světa - referáty
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9. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Globální svět – referáty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Aktivity podporující dobré a efektivní komunikační strategie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Tematicky orientovaná práce ve dvojicích a skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Etika ve dnech všedních, svátečních i mimořádných – nácvik strategií chování
Chování k sobě i druhým – nácvik strategií chování k sobě i druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rodina včera a dnes – sběr a porovnávání dat, referát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Co pro sebe mohu udělat – záznamový arch (strategie dobrého psychického zdraví)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Aktivizační metody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Předsudky – sběr a porovnávání dat
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Já jako občan – práce s různými informačními zdroji

5.11 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
2
2
Povinný
Povinný

Celkem
8. ročník
1.5
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7.5
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Fyzika

Člověk a příroda
Předmět Fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a
měřit, zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, vyhledávat a analyzovat
informace. Dává jim základ pro pochopení a využívání současných technologií, pomáhá jim lépe se
orientovat v běžném životě a vede je k vytváření komplexního pohledu na vztah mezi člověkem a přírodou.
Vede žáky k plánování vlastního učení, stanovování cílů a hodnocení výsledků, kladení otázek a odpovědí
na ně. Učí je ústně i písemně vyjadřovat výsledky analýz, hodnocení poznatků, vytvářet grafy, schémata,
tabulky, přehledy učiva, pracovat ve skupinách a spolupracovat s ostatními žáky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Fyzika patří mezi předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Ve fyzice se žáci učí na základě
předmětu (specifické informace o předmětu pozorování a měření porozumět důležitým fyzikálním pojmům, veličinám a zákonitostem vyskytujícím se v
důležité pro jeho realizaci)
přírodě. Výuka směřuje k pochopení souvislostí mezi jednotlivými předměty a významu všech zákonitostí
přírody pro člověka. Fyzikálními úlohami si žáci objasňují podstatu fyzikálních jevů, které se vyskytují v
denním životě. Výuka Fyziky je zaměřena především na osvojování metod práce používaných při tvoření
experimentů, měření, zpracování získaných údajů a jejich hodnocení a vyvozování závěrů.
Nejčastěji využívané metody práce jsou: metoda řešení problémů, metoda projektové výuky s důrazem na
skupinové práce, metody manipulování, laborování a experimentování. Dále metody demonstračních a
frontálních pokusů, metody utvářející a rozvíjející kladení otázek včetně dovedností práce s textem a
vyhledávání informací. Při výpočtech úloh se rozvíjí logické myšlení a možnost využít znalostí matematiky s
používáním tabulek a internetu při vyhledávání důležitých informací. Žáci si osvojují základní pravidla
bezpečnosti práce, která využívají při fyzikálních pokusech .
Předmět je vyučován na 2. stupni od 6. ročníku do 9. ročníku s časovou dotací viz tabulka. V každém
ročníku jsou zařazena minimálně dvě jednohodinová laboratorní cvičení, jejichž náplň a termín stanovuje
vyučující.
Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, praktická i laboratorní cvičení mohou probíhat i mimo učebnu. Při
1,5 hodině je jedna hodina vyučována každý týden, druhá pak ve čtrnáctidenních intervalech.

Integrace předmětů

třída

6. A

6. B

7. 7. 8. 8. 9. 9.
ABA B AB

Časová dotace

2

1,5

2 2 1,5 1,5 2 1,5

•

Fyzika
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Název předmětu
Fyzika
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Podporujeme pro efektivní učení používat vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat,
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
organizovat a řídit vlastní učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
Učíme operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí a
vytvářet komplexnější pohled na matematické, přírodní a společenské jevy
Rozvíjíme poznání smyslu a cílů učení, posouzení vlastního pokroku a rozpoznání překážky či
problému bránící učení, kriticky zhodnotit výsledky svého učení
Dbáme na přesné pojmenování fyzikálních veličin a rozlišení jejich jednotky (seznamujeme s
orientací v tabulkách)
Umožňujeme žákům samostatně, nebo ve spolupráci s ostatními žáky pozorovat fyzikální objekty a
procesy a měřit fyzikální vlastnosti objektů
Motivujeme žáky výsledky svých pozorování a měření zpracovávat a dále využívat pro své vlastní
učení
Kompetence k řešení problémů:
Umožňujeme vyhledávat informace vhodné k řešení problému, získané dovednosti využívat
k objevování různých variant řešení
Podporujeme žáky, nenechat se odradit nezdarem
Rozvíjíme samostatné řešení problémů, volbu vhodných způsobů řešení, využívání logických,
matematických a empirických postupů
Vytváříme podmínky pro řešení a zdolávání problémů a osvědčené postupy aplikovat
Vedeme žáky ke kritickému myšlení, schopnostem svá rozhodnutí obhájit, uvědomění si
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit
Je dána možnost praktickou činností ve výuce, aby žáci sami vyvodili definici nebo zákonitost
daného jevu
Podporujeme žáky vyjádřit a formulovat problém, na který narazí při fyzikálním vzdělávání
Kompetence sociální a personální:
Vytváříme podmínky pro účinnou spolupráci ve skupině, pro vytváření pravidel práce v týmu, na
základě poznání, nebo přijetí nové role v pracovní činnosti, vedeme žáky pozitivně ovlivňovat
kvalitu společné práce
Poskytujeme možnost přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápat potřebu
efektivně spolupracovat s druhými, oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat různé názory a
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Název předmětu

Fyzika
čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence komunikativní:
Podporujeme žáky vyjadřovat své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu, formulovat
vlastními slovy závěry pokusů a pozorování
Vedeme žáky druhým naslouchat, vhodně reagovat a účinně se zapojit do diskuze, vhodnou
formou prosazovat své názory, ale současně být tolerantní k názorům ostatních
Rozvíjíme porozumění různým typům textů, grafů a záznamů, využívání získaných dovedností, ke
kvalitní spolupráci
Kompetence občanské:
Vedeme žáky rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví, chápat komplexnost světa a
základní souvislosti a environmentální problémy
Vytváříme podmínky ke zkoumání naši Země jako součásti vesmíru, který je sice nekonečný, ale
zdroje energie na Zemi důležité pro člověka jsou omezené
Kompetence pracovní:
Dbáme na používání bezpečných a účinných materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování
vymezených pravidel
Vedeme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a hospodárnosti,
ale i ochrany svého zdraví a zdraví druhých, ochrany životního prostředí
Podněcujeme zájem o vlastní rozvoj a přípravu na budoucnost
Poskytujeme možnost samostatně zorganizovat a navrhovat postup a časové rozvržení práce
Kompetence digitální:
Vedeme k využívání digitální technologie a tím k usnadnění práce, zautomatizování činnosti a
zjednodušení pracovních postupů
Rozvíjíme ovládání běžně používaných digitálních zařízení a aplikací a jejich využívání
Podporujeme vyhledávat a kriticky posuzovat informace a digitální obsah, pomocí digitálních
prostředků se vyjadřovat
Fyzika

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Fyzika

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Tělesa a látky
Rozliší na příkladech mezi pojmy těleso a látka
Určí skupenství dané látky (jejich vlastnosti)
Skupenství pevné, kapalné a plynné. Základní vlastnosti skupenství.
Určí vodorovný a svislý směr
Určí skupenství dané látky (jejich vlastnosti)
Olovnice a vodováha
Určí vodorovný a svislý směr
Částicová stavba látek
Uvede souvislost mezi skupenstvím látek a jejich částicovou stavbou
Neustálý neuspořádaný pohyb, difúze
Uvede konkrétní příklady jevů, dokazujících neustálý pohyb částic a jejich vzájemné
působení v souvislosti s teplotou
Atom (stavba), molekula. PowerPoint - prezentace.
Uvede souvislost mezi skupenstvím látek a jejich částicovou stavbou
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
Fyzikální veličiny a jejich měření: délka, hmotnost. čas, objem, odměrný válec,
teplota
Uvede hlavní jednotku daných veličin a některé její násobky a díly, vyjádří veličinu
při dané jednotce jinou jednotkou
Zapíše výsledek měření veličiny číselnou hodnotou s jednotkou (s určením odchylky
měření)
Určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny
Uvede s použitím tabulek pro základní školu značky a jednotky fyzikálních veličin:
délka, hmotnost, objem, čas, síla, hustota, teplota
Délková a objemová roztažnost
Objasní pojmy délková a objemová teplotní roztažnost
Teplota a její změna. Práce s tabulkovým procesorem.
Usoudí, jak se změní délka, nebo objem tělesa při dané změně jeho teploty
Anomálie vody
Na základě pochopení závislostí pro délkovou a objemovou teplotní roztažnost,
uvede praktické příklady jevů a vysvětlí je (včetně anomálie vody)
Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení
Hustota látky, hmotnost a objem látky
praktických úloh a problémů
Objasní praktický význam veličiny hustota, jako charakteristiky látky a veličin
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Fyzika

Vzájemné působení těles
Síla
Druhy sil
Gravitační pole
Gravitační síla
Siloměr
Elektrické vlastnosti látek
Elektrování těles
Druhy elektrického náboje
Model atomu
Elektrické vodiče a nevodiče
Elektrické pole
Vznik kladného a záporného iontu
Tělesa v elektrickém poli
Elektrický výboj, blesk. Práce s textovým editorem.
Elektrický obvod jednoduchý
Základní části elektrického obvodu

6. ročník
hmotnost a objem, jako charakteristik konkrétního tělesa
Vypočítá ze vztahu pro hustotu látky i hmotnost, resp. objem tělesa (s použitím
tabulek pro základní školu)
Objasní vzájemné působení těles
Uvede přibližnou charakteristiku jednotky síly Newton
Určí svislý směr
Rozliší v jednoduchých případech druh síly působící na těleso, rozezná, zda na
těleso působí síla
Chápe souvislost gravitační síly a hmotnosti
Chápe souvislost gravitační síly a hmotnosti
Uvede přibližnou charakteristiku jednotky síly Newton
Určí svislý směr
Určí, zda se dvě tělesa budou elektricky přitahovat, odpuzovat nebo na sebe
nebudou elektricky působit
Vysvětlí elektrování těles
Uvede složení atomu (druh elektrického náboje protonu, elektronu, neutronu)
Uvede složení atomu (druh elektrického náboje protonu, elektronu, neutronu)
Určí, zda se dvě tělesa budou elektricky přitahovat, odpuzovat nebo na sebe
nebudou elektricky působit
Určí, zda se dvě tělesa budou elektricky přitahovat, odpuzovat nebo na sebe
nebudou elektricky působit
Vysvětlí elektrování těles
Určí, zda se dvě tělesa budou elektricky přitahovat, odpuzovat nebo na sebe
nebudou elektricky působit
Vysvětlí elektrování těles
Sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
Pojmenuje jednotlivé součásti jednoduchého elektrického obvodu
Na základě experimentu, osobní zkušenosti, nebo charakteristik látek v literatuře,
uvede příklady látek: vodičů a nevodičů (izolantů)
Vysvětlí rozdíl mezi vodičem a izolantem a uvede příklady jejich použití
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Fyzika

6. ročník

Schéma jednoduchého elektrického obvodu
Účinky elektrického proudu

Identifikuje základní schématické značky součástí elektrického obvodu
Objasní pravidla bezpečné práce a manipulace s elektrickými zařízeními, ovládá
základy první pomoci při úrazu elektrickým proudem
Určí druh daného magnetického pólu u konkrétního magnetu
Určí druh daného magnetického pólu u konkrétního magnetu
V konkrétních příkladech uvede účinky magnetického pole
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Magnety přírodní a umělé
Magnetické póly
Magnetické pole, indukční čáry
Magnetické pole Země
Magnetická síla a indukce

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Anomálie vody, magnetické pole Země
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Šetření vodou, spotřeba
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Jednotky fyzikálních veličin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Veličiny a měření
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Problémové úlohy-hustota
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
První pomoc - zásah elektrickým proudem
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

• Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Fyzikální veličiny a jejich měření: dráha, čas, rychlost, síly gravitační, tíhová, tlaková, Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
hustota, tlak, hydrostatický tlak, vztlaková síla
Uvede hlavní jednotku daných veličin a některé její násobky a díly, vyjádří veličinu
při dané jednotce jinou jednotkou
Zapíše výsledek měření veličiny číselnou hodnotou s jednotkou (s určením odchylky
měření)
Uvede s použitím tabulek pro základní školu značky a jednotky fyzikálních veličin:
dráha, hmotnost, objem, čas, gravitační síla, hustota, teplota, rychlost, tlak
Klid a pohyb těles, jeho změna
Objasní, že pohyb je relativní, určí klid a pohyb těles
Pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý a křivočarý, posuvný a otáčivý
Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu, okamžitá rychlost
Vysvětlí rozdíl mezi rychlostí rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlostí
nerovnoměrného pohybu
Výpočet rychlosti, dráhy a času
Určí na základě znalostí hodnot dvou veličin (dráha, čas, nebo rychlost)hodnotu
veličiny třetí (s použitím tabulek)
Vyjádří grafem závislost dráhy na čase při rovnoměrném pohybu a dokáže z něj
Grafy pohybu. Práce s tabulkovým procesorem.
odečítat hodnoty
Vyjádří grafem závislost rychlosti na čase, dokáže z něj odečítat hodnoty
Vzájemné působení těles-síla
Určí druh síly působících na těleso
Účinky síly
Určí druh síly působících na těleso
Síla, její jednotka, znázornění
Znázorní sílu
Vztah mezi gravitační silou a hmotností tělesa
Používá vztah pro gravitační sílu a hmotnost tělesa pro řešení konkrétních úloh a
problémů
Tíhová síla, gravitační síla
Určí v konkrétní situaci druhy sil a jejich účinek
Skládání sil stejného a opačného směru, rovnováha sil, výslednice
Určí velikosti, směry a výslednici sil
Těžiště
Určí velikosti, směry a výslednici sil
Uvede příklady, kdy a jak se v technické praxi cíleně mění velikost tlaku a tlakové
Tlak, tlaková síla
síly
Využívá vztah pro tlak a tlakovou sílu
Vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na níž síla působí
Využívá vztah pro tlak a tlakovou sílu
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7. ročník

Tření, třecí síla, tření v praxi
Vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy
Účinky gravitační síly na kapalinu v klidu
Hydrostatický tlak
Archimedův zákon – vztlaková síla, podmínky pro potápění, vznášení se a plování
těles
Pascalův zákon, hydraulická zařízení

Aplikuje poznatky o třecí síle při řešení problémů (ovlivňování velikosti třecí síly v
praxi, význam třecí síly pro pohyb těles)
Vysvětlí vlastnosti kapalin, pojem povrchové napětí
Charakterizuje hydrostatický tlak a popíše změny v závislosti na hloubce a hustotě
kapaliny
Charakterizuje hydrostatický tlak a popíše změny v závislosti na hloubce a hustotě
kapaliny
Objasní podstatu Archimedova zákona a využije ho při řešení praktických úloh

Objasní podstatu Pascalova zákona a používá ho při řešení úloh souvisejících s
principem hydraulického zařízení
Vlastnosti plynů
Vysvětlí vlastnosti plynů
Atmosférický tlak, měření atmosférického tlaku
Vyjádří souvislost atmosférického tlaku s procesy v atmosféře
Rozliší vrstvy atmosféry
Atmosféra Země
Analyzuje možnosti snížení znečištění atmosféry Země
Přetlak, podtlak, vakuum
Objasní, zda v nádobě je přetlak nebo podtlak (ze znalosti tlaku v nádobě a
atmosfér. tlaku)
Vztlaková síla v atmosféře Země (Archimedův zákon pro plyny)
Vysvětlí vlastnosti plynů
Tlak plynu v uzavřené nádobě
Objasní, zda v nádobě je přetlak nebo podtlak (ze znalosti tlaku v nádobě a
atmosfér. tlaku)
Vlastnosti světla
Rozliší zdroje světla a těleso pouze osvětlené
Zdroje světla, optická prostředí, rychlost světla ve vakuu a různých prostředích, stín Uvede příklady optických prostředí
Objasní vznik stínu
Zatmění Slunce a Měsíce. Prezentace - PowerPoint.
Načrtne vznik zatmění Slunce a Měsíce
Zákon odrazu světla
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení úloh se zrcadly rovinnými a kulovými (duté a vypuklé)
Zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení úloh se zrcadly rovinnými a kulovými (duté a vypuklé)
Vlastnosti obrazu
Objasní, pojem zdánlivý obraz a stranově převrácený
Spojené nádoby
Popíše příklady využití principu spojených nádob v běžném životě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ovzduší a jeho znečištění, klimatické změny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Kapaliny, plyny, atmosféra
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Jednotky fyzikálních veličin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Práce s grafem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Problémové úlohy-pohyb, tekutiny
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Cestování - rychlost a vzdálenost
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Fyzikální veličiny, mezinárodní soustava jednotek SI

Základní a odvozené fyzikální veličiny a jejich jednotky

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
Zapíše výsledek měření veličiny číselnou hodnotou s jednotkou (s určením odchylky
měření)
Uvede s použitím tabulek pro základní školu značky a jednotky fyzikálních veličin:
délka, hmotnost, objem, čas, síla, hustota, teplota, rychlost, práce, výkon, energie,
teplo, elektrický proud, elektrické napětí, elektrický odpor
Uvede hlavní jednotku daných veličin a některé její násobky a díly, vyjádří veličinu
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Převody jednotek, násobky a díly jednotek
Lom světla

Lom od kolmice a ke kolmici

Čočky-spojky a rozptylky
Zobrazení tenkou spojkou a rozptylkou
Vlastnosti obrazu
Oko, optické klamy. Prezentace - PowerPoint.
Optické přístroje. Prezentace - PowerPoint.
Rozklad bílého světla hranolem
Práce a výkon, vztahy mezi nimi a jejich jednotky

Energie a její formy
Pohybová energie a polohová energie jejich jednotky
Zákon zachování energie
Účinnost
Vnitřní energie tělesa
Změna vnitřní energie konáním práce, tepelnou výměnou a tepelným zářením
Teplo-druh energie a jeho jednotka
Měrná tepelná kapacita
Vedení tepla a tepelné vodiče a izolanty

při dané jednotce jinou jednotkou
Uvede hlavní jednotku daných veličin a některé její násobky a díly, vyjádří veličinu
při dané jednotce jinou jednotkou
Rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo
bude lámat od kolmice nebo ke kolmici a využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami
Rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo
bude lámat od kolmice nebo ke kolmici a využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami
Rozliší spojku a rozptylku
Spojkou zobrazí předmět na stínítku
Spojkou zobrazí předmět na stínítku
Oko jako spojka, oční vady a jejich řešení
Vysvětlí některé optické klamy
Vyjmenuje nejčastěji používané optické přístroje
Objasní rozklad bílého světla
Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
Vyvodí, že práce závisí na dráze a síle
Uvědomění vlivu času na výkon
Rozliší různé formy energie: polohovou (gravitační, magnetickou, elektrickou),
pohybovou, vnitřní (teplo, chemickou, jadernou), zářivou
Pochopí rozdíl mezi polohovou a pohybovou energií
Rozliší různé formy energie: polohovou (gravitační, magnetickou, elektrickou),
pohybovou, vnitřní (teplo, chemickou, jadernou), zářivou
Rozliší různé formy energie: polohovou (gravitační, magnetickou, elektrickou),
pohybovou, vnitřní (teplo, chemickou, jadernou), zářivou
Charakterizuje možnosti změny vnitřní energie a uvede příklady z praxe
Rozliší šíření energie-tepla vedením, prouděním, zářením
Rozliší šíření energie-tepla vedením, prouděním, zářením
Rozliší šíření energie-tepla vedením, prouděním, zářením
Rozliší šíření energie-tepla vedením, prouděním, zářením
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8. ročník

Energetické zdroje a životní prostředí
Tepelné motory
Částicová struktura látek a skupenství látek
Přeměny skupenství

Tání a tuhnutí, teplota tání
Vypařování, faktory ovlivňující vypařování
Kapalnění
Faktory ovlivňující teplotu varu
Vlastnosti pružných těles
Kmitavý pohyb
Vlnění, vlnová délka, frekvence, perioda a rychlost
Podstata a vlastnosti zvuku
Zdroje zvuku, šíření v různých prostředích
Rychlost zvuku v různých prostředích
Zdroje tónů a hluku
Odraz na překážce
Ozvěna, pohlcování zvuku
Ultrazvuk a infrazvuk
Hlasitost, práh slyšitelnosti a práh bolesti
Vliv nadměrného hluku na životní prostředí. Práce s textovým editorem.
Elektrický náboj, elektrické pole, elektrická síla

Hodnocení výhod a nevýhod různých energetických zdrojů, z hlediska jejich vlivu na
životní prostředí
Hodnocení výhod a nevýhod různých energetických zdrojů, z hlediska jejich vlivu na
životní prostředí
Uvede základní skupenské přeměny a charakterizuje souvislost těchto přeměn se
změnami vnitřní energie
Uvede základní skupenské přeměny a charakterizuje souvislost těchto přeměn se
změnami vnitřní energie
Využívá znalosti změny skupenství při objasňování jevů v přírodě a praxi
Podle teploty dané látky rozhodne o skupenství s pomocí tabulek
Rozhodne o rychlosti vypařování v souvislosti s tlakem a prostřením
Rozhodne o rychlosti vypařování v souvislosti s tlakem a prostřením
Pochopí souvislost teploty varu a tlaku
Rozlišuje pružná a nepružná tělesa
Pochopí zvláštnost kmitavých pohybů, rozliší periodické a harmonické
Pochopí co je vlnění příčné, podélné a jak se v látkách šíří
Seznámí se s pojmem zvuk a jeho vlastnostmi
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a analyzuje příhodnost daného prostředí pro
šíření zvuku
Seznámí se s pojmem zvuk a jeho vlastnostmi
Rozliší tóny a hluk
Seznámí se s pojmem zvuk a jeho vlastnostmi
Seznámí se s pojmem zvuk a jeho vlastnostmi
Seznámí se s využitím ultrazvuku a dozví se o rozdílech mezi zvukem, ultrazvukem a
infrazvukem
Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
Připomeneme složení atomu a seznámí se s elektrickým nábojem jako fyzikální
veličinou
Ověří v konkrétních případech existenci elektrického pole
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Elektrické obvody-sestavení a analýza
Schématické značky elektrotechnických součástek
Elektrické vodiče a izolanty
Elektrický proud a jeho příčiny
Měření elektrického proudu
Elektrické napětí
Základní zdroje elektrického proudu
Elektrický odpor-závislost na vlastnostech vodiče
Tepelné účinky elektrického proudu
Zapojování rezistorů
Reostat a potenciometr
Var, teplota varu

8. ročník
Sestaví podle schématu rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod a určí výsledný
odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů
Sestaví podle schématu rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod a určí výsledný
odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů
Rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností
Připomene si podstatu elektrického proudu, pochopí nejčastější příčinu
elektrického proudu - elektrické napětí
Zapojí ampérmetr a voltmetr do obvodu a změří elektrický proud a napětí
Připomene si podstatu elektrického proudu, pochopí nejčastější příčinu
elektrického proudu - elektrické napětí
Připomene si podstatu elektrického proudu, pochopí nejčastější příčinu
elektrického proudu - elektrické napětí
Sestaví podle schématu rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod a určí výsledný
odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů
Připomene si podstatu elektrického proudu, pochopí nejčastější příčinu
elektrického proudu - elektrické napětí
Sestaví podle schématu rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod a určí výsledný
odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů
Seznámí se s realizací proměnných odporů
Podle teploty dané látky rozhodne o skupenství s pomocí tabulek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Úspory a spotřeba elektrické energie
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Tepelné izolace, šetření energií, využití slunečního záření
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Nadměrná hladina zvuku
Energetické zdroje - využití
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Jednotky fyzikálních veličin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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8. ročník

Schématické značky - elektrotechnické
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Problémové úlohy - energie
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
Fyzikální veličiny, mezinárodní soustava jednotek SI
Zapíše výsledek měření veličiny číselnou hodnotou s jednotkou (s určením odchylky
měření)
Uvede s použitím tabulek pro základní školu značky a jednotky fyzikálních veličin:
elektrická energie, elektrický výkon, teplo, elektrický proud, elektrické napětí,
elektrický odpor, elektrický náboj
Základní a odvozené fyzikální veličiny, jejich jednotky a jejich vztahy
Uvede hlavní jednotku daných veličin a některé její násobky a díly, vyjádří veličinu
při dané jednotce jinou jednotkou
Převody jednotek, násobky a díly jednotek
Uvede hlavní jednotku daných veličin a některé její násobky a díly, vyjádří veličinu
při dané jednotce jinou jednotkou
Výkon elektrického proudu
Pochopí souvislost elektrického výkonu s napětím a proudem
Elektrická energie
Odhalí závislost energie na elektrickém proudu, napětí a čase
Zhodnotí příkony základních spotřebičů
Základní elektrické spotřebiče
Seznámí se s principy základních elektrických spotřebičů
Výroba a přenos elektrické energie
Zhodnotí možnosti úspory elektrické energie z hlediska vlivu na životní prostředí
Elektrárny. Práce s tabulkovým procesorem.
Zopakuje si výhody elektrické energie a její výrobu
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9. ročník

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Prezentace - PowerPoint.
Magnet a magnetické pole, magnetická síla, cívka s proudem
Působení magnetického pole na vodič
Vzájemné působení vodičů
Indukce magnetická a elektromagnetická
Zdroje střídavého proudu-generátory
Vlastnosti střídavého proudu
Transformátor
Elektromotor stejnosměrný - k indukci
Rozvodná elektrická síť
Polovodiče-vlastnosti a druhy
Elektrony a díry
Využití polovodičů
Polovodičová dioda
Diody a světlo
Využití a druhy polovodičových součástek v praxi
Historie objevu atomu
Záření z elektronového obalu
Jádro atomu
Radioaktivita
Využití radioaktivity
Ochrana před radioaktivním zářením

Zopakuje si výhody elektrické energie a její výrobu
Rozliší magnet e elektromagnet
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem
Rozliší vliv změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v
ní
Rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich vlastností
Určí periodu a frekvenci u střídavého proudu a napětí
Využívá poznatky o transformátoru při řešení praktických úloh
Uvede hlavní složky soustavy výroby a přenosu elektrické energie a jejich funkce
Uvede hlavní složky soustavy výroby a přenosu elektrické energie a jejich funkce
Pochopí vliv energie na vznik volného elektronu, jako nositele elektrického náboje
a objasní vnitřní strukturu polovodičů
Pochopí vliv příměsí na odpor polovodiče
Pochopí vliv příměsí na odpor polovodiče
Objasní podstatu PN přechodu, polovodičové diody a vedení proudu v
polovodičích
Objasní podstatu PN přechodu, polovodičové diody a vedení proudu v
polovodičích
Objasní podstatu PN přechodu, polovodičové diody a vedení proudu v
polovodičích
Porozumí historickým souvislostem, které vedly k objevům modelu atomu
Seznámení s druhy elektromagnetického záření
Připomene si části atomu a fixuje pojmy izotop, nuklid, nukleon
Získá základní poznatky o krátkém dosahu jaderných sil
Zjistí složky radioaktivního záření
Pochopí, že radioaktivita je průvodním jevem přeměny atomových jader
Pochopí, že radioaktivita je průvodním jevem přeměny atomových jader
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Fyzika
Jaderná reakce, štěpná reakce
Jaderný reaktor
Jaderná elektrárna
Sluneční soustava
Hlavní složky sluneční soustavy a vlastnosti
Pohyb planet kolem Slunce a Měsíců kolem planet
Zatmění Slunce a Měsíce
Měsíční fáze
Naše galaxie
Vesmír

9. ročník
Seznámí se s vynucenými přeměnami atomových jader
Pozná základní součásti jaderného reaktoru
Rozliší části jaderné elektrárny
Posoudí výhody a nevýhody elektrárny z hlediska vlivu na životní prostředí
Uvede, čím je tvořena sluneční soustava
Rozliší planety Sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci
Uvede, čím je tvořena sluneční soustava
Objasní pomocí poznatků o gravitační síle pohyb planet a měsíců
Načrtne vznik zatmění Slunce a Měsíce
Objasní příčinu Měsíčních fází
Rozhodne o postavení Země jako vesmírném tělesu ve vesmíru
Rozhodne o postavení Země jako vesmírném tělesu ve vesmíru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vyčerpatelnost zdrojů energie, Země - sluneční soustava
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Planeta Země ve vesmíru
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Elektrárny - životní prostředí, ionizující záření
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Jaderná energie, ionizující záření
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Jednotky fyzikálních veličin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
První pomoc - zásah elektrickým proudem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Významní vědci a objevitelé
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5.12 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
0
0
0
0

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie

Člověk a příroda
Výuka předmětu chemie je cílově vedena tak, aby žáci bezpečně pracovali s chemickými látkami. Cílem je
tedy získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a
schopnost poskytnout první pomoc při úrazech způsobené chemickou látkou. S tím úzce souvisí pozorování
chemických jevů, žák na základě pozorování provede analýzu chemických látek či chemických reakcí.
Předmět chemie poskytuje širokou škálu využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti např.
zdravotnictví, potravinářství, zemědělství, energetika.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět chemie je jedním z vyučovacích předmětů ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Obsah
předmětu (specifické informace o předmětu učiva předmětu chemie předpokládá rozsáhlé aktivizující vyučovací metody a formy práce. Výuka je cíleně
důležité pro jeho realizaci)
vedena tak, aby žáci aktivizovali své prekoncepty na základě mezipředmětových znalostí. Učí je hledat
příčinné souvislosti a řešit problémy související s poznáním přírody a praktickým životem. Formy práce
v předmětu chemie jsou nejčastěji kooperativní výuka, kdy se žáci učí rozšiřovat tzv. soft-skills. Žáci jsou
vedeni k badatelství, které je klíčovým efektem v přírodních vědách. Pomocí badatelské vyučovací metody
si žáci osvojují přírodovědeckou gramotnost.
Výuka chemie probíhá výhradně v odborné učebně chemie, kde mají žáci k dispozici veškeré chemické
pomůcky. Laboratorní práce se realizují ve skupinách. Žáci se mohou zúčastnit chemické olympiády
příslušných kategorií D, C, B, A.
Časové vymezení předmětu: Předmět chemie je vyučován v 8. a 9. třídě dvěma vyučovacími hodinami
týdně. Výjimkou je sportovní třída 9. ročníku, kdy předmět chemie je realizován v jednom týdnu dvěma
hodinami, v druhém týdnu jednou hodinou.
Integrace předmětů
• Chemie
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Chemie
Kompetence k učení:
Během výuky je kladen důraz na čtení s porozuměním, aktivní práci s textem, vyhledávání informací
Žák je veden k chápání jevů v souvislostech – operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly,
propojování do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
Žáci se učástní různých soutěží a olympiád
Žákům je umožněna realizace vlastních nápadů, podněcování tvořivosti a kreativity
Zařazujeme metody, které podporují zvídavost
Kompetence k řešení problémů:
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svoje řešení dokázali obhájit
Žáci si osvojují schopnost práce s informačními zdroji – ústních, tištěných, mediálních a počítačových
Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do různých soutěží
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům
druhých
Vedeme žáky k náležité komunikaci – vhodná komunikace mezi žáky, s učiteli i s ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
Podporujeme klima třídy i mezi třídami
Začleňujeme metody kooperativního učení
Kompetence sociální a personální:
Během vyučován je žákům umožněno společně sdílet pomoc při učení
Žáci jsou vedeni k respektování společně dohodnutých pravidel při soužití ve třídě, ve škole i na akcích
pořádaných školou
Podporujeme negativní postoj žáka ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
Chceme žáky dostatečně naučit základům kooperace a týmové práce
Kompetence občanské:
Ve třídních kolektivech si žáci společně stanovují pravidla chování
Žáci se učí samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí
U žáků se snažíme rozvíjet schopnost empatie a solidarity
Klademe důraz na environmentální výchovu, vedeme žáky ke sběru separovaného odpadu
Žáky motivujeme k dodržování zdravého životního stylu
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Chemie
Žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení
Výuku doplňujeme o vhodné praktické exkurze a besedy
Žáky vedeme k tomu, aby k výsledkům pracovní činnosti přistupovali nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany kulturních
a společenských hodnot
Kompetence digitální:
Žáky vedeme k získávání, hledání a kritického posouzení informací a digitálního obsahu
Rozšiřujeme u žáky využívání digitálních technologií, které jim usnadní práci a jejich pracovní postupy
Žáky běžně užívají digitální zařízení, aplikace a služby během výuky
Žáci se prostřednictvím moderních výukových metod seznamují s novými technologiemi
Chemie

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry Rozlišuje jednotlivá skupenství látek
na vlastnosti a stav látek
Vysvětlí změny skupenství látek
Porovná společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek
Analyzuje skupenství, barvu, zápach, rozpustnost ve vodě dané látky
Řídí se zásady bezpečné práce v laboratoři
Zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě
Na základě výstražných symbolů a varování na etiketě posoudí nebezpečnost látky
Pro práci s chemickými látkami volí vhodné ochranné pomůcky a správně je
Nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, piktogramy a jejich význam
využívá
Navrhne ředění roztoků kyselin/hydroxidů s využitím takové/ho
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Chemie

8. ročník

Směsi – různorodé, stejnorodé (roztoky). Tvorba tabulek

Složení roztoku – hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanější,
žředěnější
Nasycený a nenasycený roztok
Oddělování složek směsí – usazován, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace

Voda – destilována, pitná, odpadní; výroba vody, čistota vody. Tvorba prezentace.

Vzduch – složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva. Práce s internetovými zdroji.

Částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony

kyseliny/hydroxidu, se kterou/kterým může běžně pracovat
Porovná příklady plynných, kapalných a plynných směsí
Rozliší směsi různorodé a stejnorodé
Uvede příklady směsí a čistých látek
Vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního vyjádření nebo pomocí
hmotnostního zlomku
Navrhne přípravu roztoku daného složení v domácnosti
Na základě koncentrace správně formuluje roztok koncentrovaný, zředěný,
nasycený a nenasycený
Samostatně zrekonstruuje filtrační aparaturu s využitím laboratorním pomůcek
Rozlišuje princip usazování a destilace pomocí konkrétního příkladu
Aplikuje poznatky o oddělování složek směsí na příkladech z běžného života
Prakticky provede oddělení složek směsí, které využívá v běžném osobním životě
(filtrace, krystalizace, dekantace)
Formuluje správnými názvy vodu v plynném, kapalném a pevném skupenství
Seřadí do logických posloupností změny skupenství vody v závislosti na fyzikálních
podmínkách
Popíše základní fyzikální a chemické vlastnosti vody
Shrne příklady využití vody v domácnosti, v průmyslu a zemědělství a zhodnotí vliv
využití vody v této činnosti na životní prostředí
Posoudí význam vody pro život na Zemi
Provede rozbor základních složek čistého vzduchu
Vysvětlí význam kyslíku na pro život na Zemi
Navrhne způsoby, jak chránit čistotu ovzduší
Formuluje způsoby, jak šetřit vodou v domácnosti
Rozlišuje částice atomu
Posuzuje rozdíl mezi atomem a molekulou
Navrhne rozmístění protonů, elektronů a neutronů v atomu
Na základě složení atomu odvozuje znaménko elektrického náboje elektronu a
protonu
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Chemie

8. ročník

Prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo

Rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny
Rozlišuje pojmy kationt, aniont, atom, molekula
Používá značky a prvky vybraných chemických prvků
Vyjádří složení chemické látky ze vzorce chemické sloučeniny
Chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických
sloučenin
Orientuje se mezi známými kovovými a nekovovými prvky
Formuluje pomocí periodické tabulky vlastnosti kovů a nekovů
Zhodnotí výchozí látky a produkty chemických reakcí
Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové
množství, molární hmotnost
Formuluje správně výchozí látky a produkty jednoduchých chemických reakcí
Řekne svými slovy princip zákona zachování hmotnosti
Aplikuje zákon zachování hmotnosti při řešení jednoduchých úloh
Provede rozbor jednoduché chemické rovnice
Předpoví vliv teploty, plošného obsahu povrchu, koncentrace reaktantů a
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu
katalyzátorů na rychlost chemické reakce
výchozích látek, katalýza
Navrhne vhodný způsob ředění kyselin a hydroxidů
Identifikuje důsledky při zasažení lidského těla roztokem hydroxidu/kyseliny a
navrhne vhodnou první pomoc
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda – destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody.
Ovzduší – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

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

9. ročník

Učivo
Oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů

ŠVP výstupy
Uvede vlastnosti a použití prakticky významných nebo mediálně známých oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti a použití
Uvede vlastnosti a použití prakticky významných nebo mediálně známých oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí
Oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
Identifikuje jednotlivé chemické látky a zařazuje do systému dvouprvkových
halogenidů. Tvorba tabulek - oxidační řada.
sloučenin
Zhodnotí dopad známých oxidů, kyselin, hydroxidů a solí na zdravý člověka
Vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
Posoudí vliv přírodních a průmyslových hnojiv na životní prostředí
Kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoku, vlastnosti, vzorce, názvy a
Rozlišuje neutralizaci od ostatních chemických reakcí
použití vybraných významných kyselin a hydroxidů. Práce s grafem, tvorba grafu na Pomocí hodnot pH klasifikuje látky kyselé a zásadité
základě pH
Prakticky změří pH roztoku, se kterým se setká v běžném životě
Navrhne příklady neutralizace prováděné v běžném životě
Uvede vztah mezi uhlovodíky a organickou chemií
Uhlovodíky – příklady v praxi významných uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
aromatických uhlovodíků
Porovná rozdíl mezi organickou a anorganickou sloučeninou
Užívá vedle názvů i vzorce nejjednodušších uhlovodíků
Formuluje vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků a základě jejich struktury
Uvede příklady použití nejjednodušších uhlovodíků
Uvede příklady zdrojů
Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva. Tvorba prezentace.
Rozliší fosilní a ostatní paliva
Identifikuje výhody a nevýhody využívá fosilních a ostatních druhů paliv vzhledem k
životnímu prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů
Rozlišuje produkty získané při frakční destilaci ropy
Odvozuje příklady výrobků chemického průmyslu, jejichž výchozí surovinou je ropa
nebo zemní plyn
Rozliší halogenderiváty uhlovodíků, alkoholy a organické kyseliny
Deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových
kyselin
Uvede příklady nejjednodušších alkoholů a popíše jejich vlastnosti
Zhodnotí rizika konzumace alkoholu z hlediska zdraví člověka
Uvede příklady nejznámějších organických kyselin a jejich výskyt
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Chemie

9. ročník

Přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a
vitamínů

Průmysl a životní prostředí
Chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislostech se životním prostředím,
recyklace surovin, koroze
Hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti

Průmyslová hnojiva
Tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace. Tvorba videa – ukázka
syntetických materiálů v běžném životě
Detergenty, pesticidy a insekticidy
Léčiva a návykové látky

Posoudí z hledisky výživy významnost bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
Shrne zdroje tuků, sacharidů, bílkovin a vitamínů a zhodnotí jejich význam pro
člověka
Orientuje se v rostlinných a živočišných tucích a ve způsobech jejich uchovávání
Posoudí různé typy potravin z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé výživy
Uvede příklady prvotních a druhotných surovin významných pro chemickou výrobu
Zhodnotí ekologický a ekonomický význam recyklace odpadů
Vysvětlí význam ropy, uhlí a zemního plynu pro chemický průmysl i pro praktický
život člověka
Vytvoří systém telefonních čísel, na které má volat v případě požárů
Navrhne vhodné chování při požárů
Rozlišuje označení hořlavých, toxických a výbušných látek
Klasifikuje základní hasební látky v hasicích přístrojích
Zhodnotí význam plastů z hlediska praktického využití člověkem a dopady jejich
využívání na životní prostředí
Zhodnotí význam plastů z hlediska praktického využití člověkem a dopady jejich
využívání na životní prostředí
Určí zástupce významných plastů a jejich vlastnosti, použití

Zhodnotí vliv mycích prostředků na životní prostředí
Orientuje se ve skupinách běžně dostupných léčiv a způsoby jejich použití
Porozumí základním instrukcím uvedeným v příbalových letácích
Shrne příklady zákonně i nezákonné prodávaných omamných látek
Odvodí důsledky nadměrného užívání drog (včetně kouření a požívání alkoholu) na
lidský organismus
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí
Zemědělství a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Chemie

9. ročník

Plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace

5.13 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
2
2
Povinný
Povinný

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1.5
Povinný

7.5

Přírodopis

Člověk a příroda
V tomto oboru dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako celek, jehož jednotlivé části jsou vzájemně
propojeny a navzájem se ovlivňují. Žákům jsou poskytovány prostředky a metody, které jim usnadňují
porozumění přírodním faktům a uvědomění si důležitosti přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i
člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do
přírody. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých
místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany
životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně informatiky či ve venkovní třídě. K preferovaným formám
předmětu (specifické informace o předmětu výuky patří venkovní vycházky v okolí školy, terénní cvičení, exkurze, návštěva muzeí a výstav. Pro hlubší
důležité pro jeho realizaci)
poznání a vytvoření kladného vztahu k přírodě se žáci mohou účastnit přírodovědného pobytu.
v 6. ročníku 2 hodiny týdně
v 7. ročníku 1,5 hodiny u sportovní třídy a 2 hodiny u nesportovní třídy
v 8. ročníku 2 hodiny týdně
v 9. ročníku 1,5 hodiny u sportovní třídy a 2 hodiny u nesportovní třídy
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka hromadná (frontální), skupinová, párová, individuální, projektová
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Název předmětu
Integrace předmětů

Přírodopis

•

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žákům je zajišťován dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) – knihovna, Internet,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové besedy, exkurze aj.
kompetence žáků
Žák operuje s novými poznatky, které uvádí do souvislostí s již dříve nabytými.
Žáky motivujeme k sebehodnocení a poznání vlastních možností.
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost,
kreativita.
Zařazujeme metody, které podporují zvídavost.
Žáci zpracovávají ve vybraných předmětech oborovou práci, kterou prezentují před spolužáky.
Žáci se účastní různých soutěží a olympiád.
Kompetence k řešení problémů:
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit.
Žáci si postupně zdokonalují schopnost práce s informacemi z různých zdrojů – ústních, tištěných,
mediálních a počítačových. Tyto informace se učí vyhledávat, třídit, vyhodnocovat a vhodným způsobem
využívat.
Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k etice v komunikaci – vhodná komunikace se spolužáky, s učiteli i s ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům
druhých.
Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami.
Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci ve
vyučování.
Kompetence sociální a personální:
Během vyučování mimo jiné používáme skupinovou práci.
Žáci společně s pedagogy vytvářejí pravidla práce v týmu, která pozitivně ovlivňují kvalitu společně
vytvořené práce.
Vzájemně se podílíme na utváření pozitivní atmosféry v týmu a na základě ohleduplnosti a úcty posilujeme
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Název předmětu

Přírodopis
kladné vztahy mezi žáky.
Kompetence občanské:
Ve třídních kolektivech si žáci společně stanovují pravidla chování.
Žáci se učí samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí.
Žáci by měli především porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur.
Klademe důraz na environmentální výchovu.
Žáky motivujeme k ochraně životního prostředí a dodržování zdravého životního stylu.
Kompetence pracovní:
Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky, používají bezpečné a účinné materiály, nástroje a
vybavení, dodržují stanovená pravidla bezpečnosti a ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
Výuku doplňujeme o vhodné praktické exkurze a besedy.
Žáky vedeme k tomu, aby k výsledkům pracovní činnosti přistupovali nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany kulturních
a společenských hodnot.
Kompetence digitální:
Žák používá běžná digitální zařízení, ve kterých se učí pracovat s aplikacemi a službami.
Učí se zpracovávat své výstupy prostřednictvím PowerPointových prezentací, dodržovat chronologickou
posloupnost informací- úvod, obsah, hlavní část, závěr, zdroje.
Zdokonalujeme dovednosti žáků v oblasti IT prostřednictvím práce s nejrůznějšími aplikacemi – kahoot,
mentimeter, learning apps a další.
Učí se vyhledávat a rozpoznávat věrohodné informační zdroje, které mu napomáhají zkvalitnit výsledky své
práce.
Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

6. ročník

• Kompetence digitální
Učivo
Houby s plodnicemi polárního a mírného pásu – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace
První pomoc při otravě houbami
Polární a mírný pás: stavba těla, stavba a funkce jednotlivých části těla – živočišná
buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, rozmnožování

Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné polárního a mírného pásu
Přizpůsobení organismů k prostředí
Vývoj, vývoj a systém živočichů polárního a mírného pásu – významní zástupci
jednotlivých skupin bezobratlých a obratlovců

Etologie vybraných zástupců savců polárního a mírného pásu

Biologická rovnováha v přírodě

ŠVP výstupy
Podle přírodnin, modelů nebo obrázků přírodnin s rozlišovacími znaky určí nejméně
šest hub naší přírody
Rozliší mezi vybranými houbami jedlé a jedovaté podle typických znaků
Uvede zásady bezpečného sběru hub
Uvede význam orgánových soustav a příklady jejich orgánů
Vysvětlí důležitost udržování vnitřní stálosti těla (homeostázy) při měnících se
podmínkách vnějšího prostředí
Uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav živočichů k životu na souši
a ve vodě a k různému způsobu života (k využívání různé potravy, k různé aktivitě
během dne apod.)
Vysvětlí rozdíl mezi obojetným a rozlišeným pohlavím, mezi vývojem přímým a
nepřímým vývinem a uvede příklady
Uvede charakteristické rysy vnější stavby těla živočicha z vybraných skupin
bezobratlých a obratlovců
Uvede příklady přizpůsobení organismů k prostředí jako podmínku vývoje
rozmanitosti života na Zemi (biodiverzity)
Uvede příklady skupin bezobratlých a obratlovců
Zařadí vybrané živočichy do hlavních taxonomických skupin: u bezobratlých do
kmenů: žahavci, měkkýši, kroužkovci, členovci (popřípadě do tříd a řádů:
pavoukovci, korýši, hmyz), u obratlovců: paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci,
savci, jejich charakteristických znaků a do nižších skupin i s využitím atlasů, klíčů a
tabulek v učebnicích a příručkách
Uvede příklady živočichů žijících odděleně a ve skupinách (i v párech), živočichy
stálé a migrující, aktivní ve dne a v noci, býložravce, predátory a parazity
Uvede změny ve způsobu života živočichů podle ročních období
Uvede znaky, jimiž je organismus přizpůsobený prostředí a způsobu života, uvede
příklady
Uvede význam rozmanitosti živočichů pro život v přírodě a pro člověka
Objasní význam biologické rovnováhy
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Přírodopis

6. ročník

Nejvýznamnější bezobratlí škůdci polárního a mírného pásu a ochrana před nimi

Uvede příklady bezobratlých, kteří se mohou stát škůdci a způsoby ochrany před
nimi
Bezobratlí živočichové polárního a mírného pásu pro člověka užiteční
Uvede příklady živočichů žijících v přírodě, které lidé využívají nebo jsou pro
člověka užiteční
Dodržování bezpečnostních pravidel při styku se živočichy
Vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku se živočichy a uvede příklady
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
Popíše vznik a vývoj života na Zemi
Názory na vznik života
Popíše vznik a vývoj života na Zemi
Vysvětlí význam bakterií pro život v přírodě
Viry a bakterie polárního a mírného pásu – výskyt, význam a praktické využití
Uvede příklady využívání bakterií člověkem
Prevence patogenních onemocnění
Uvede příklady nemocí způsobených bakteriemi a viry
Rostlinná buňka, pletiva, orgány rostlin
Rozliší pojmy buňka, pletivo, orgán rostlinného těla
Pletiva a jejich funkce
Uvede příklad pletiva v orgánech rostliny
Stavba těla mechů, kapradin, rostlin nahosemenných a krytosemenných polárního Rozliší rozdílnou složitost stavby těla vybraných rostlin (např. zelené řasy, mechy,
a mírného pásu
kapradiny, rostliny nahosemenné a krytosemenné)
Uvede základní funkci kořene, stonku a listu a příklady jejich využití
Vnitřní stavba, funkce a význam kořene, stonku, listu
Popíše vnější a vnitřní stavbu kořene, stonku a listu a porovná ji s jejich funkcí
Uvede příklady propojení rostlinných orgánů
Stavba květů, opylení, oplození, semeno, plod, druhy plodů, význam
Popíše stavbu květu a vznik plodu
Praktické poznávání a zařazování zástupců rostlin do systémů z polárního a
Zařadí vybrané rostliny do základní systematické skupiny ( řasy, mechy, kapradiny,
mírného pásu
přesličky, plavuně, rostliny nahosemenné, rostliny krytosemenné: dvouděložné,
jednoděložné)
Přiřadí k vybraným rostlinám název rodový, případně druhový s využitím
zjednodušených či upravených klíčů a atlasů
Rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem a za použití lupy
Práce s lupou a mikroskopem
Používá jednoduchý žákovský mikroskop
Správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus (experiment)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Fauna a flóra polárního a mírného pásu - les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa. Pole - změny krajiny vlivem člověka, způsob hospodaření.
Moře a oceány - druhová odlišnost, význam pro biosféru. Kulturní krajina. Vodní zdroje - krajinná ekologie, hospodářské využití vodních zdrojů.
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Přírodopis

6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda, vzduch, světlo, teplo, půda
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Houby s plodnicemi tropického a subtropického pásu – stavba, výskyt, význam,
Podle přírodnin, modelů nebo obrázků přírodnin s rozlišovacími znaky určí nejméně
zásady sběru, konzumace
šest hub naší přírody
Podle přírodnin, modelů nebo obrázků přírodnin s rozlišovacími znaky určí nejméně
První pomoc při otravě houbami
šest hub naší přírody
Rozliší mezi vybranými houbami jedlé a jedovaté podle typických znaků
Uvede zásady bezpečného sběru hub
Uvede význam orgánových soustav a příklady jejich orgánů
Tropický a subtropický pás: stavba těla, stavba a funkce jednotlivých části těla –
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, rozmnožování
Vysvětlí důležitost udržování vnitřní stálosti těla (homeostázy) při měnících se
podmínkách vnějšího prostředí
Uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav živočichů k životu na souši
a ve vodě a k různému způsobu života (k využívání různé potravy, k různé aktivitě
během dne apod.)
Vysvětlí rozdíl mezi obojetným a rozlišeným pohlavím, mezi vývojem přímým a
nepřímým vývinem a uvede příklady
Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné tropického a subtropického pásu
Uvede charakteristické rysy vnější stavby těla živočicha z vybraných skupin
bezobratlých a obratlovců
Přizpůsobení organismů k prostředí
Uvede příklady přizpůsobení organismů k prostředí jako podmínku vývoje
rozmanitosti života na Zemi (biodiverzity)
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Přírodopis

7. ročník

Vývoj, vývoj a systém živočichů tropického a subtropického pásu – významní
zástupci jednotlivých skupin bezobratlých a obratlovců

Uvede příklady skupin bezobratlých a obratlovců
Zařadí vybrané živočichy do hlavních taxonomických skupin: u bezobratlých do
kmenů: žahavci, měkkýši, kroužkovci, členovci (popřípadě do tříd a řádů:
pavoukovci, korýši, hmyz), u obratlovců: paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci,
savci, jejich charakteristických znaků a do nižších skupin i s využitím atlasů, klíčů a
tabulek v učebnicích a příručkách
Uvede příklady živočichů žijících odděleně a ve skupinách (i v párech), živočichy
Etologie vybraných zástupců savců tropického a subtropického pásu
stálé a migrující, aktivní ve dne a v noci, býložravce, predátory a parazity
Uvede změny ve způsobu života živočichů podle ročních období
Uvede znaky, jimiž je organismus přizpůsobený prostředí a způsobu života, uvede
příklady
Uvede význam rozmanitosti živočichů pro život v přírodě a pro člověka
Biologická rovnováha v přírodě
Objasní význam biologické rovnováhy
Nejvýznamnější bezobratlí škůdci tropického a subtropického pásu a ochrana před Uvede příklady bezobratlých, kteří se mohou stát škůdci a způsoby ochrany před
nimi
nimi
Bezobratlí živočichové tropického a subtropického pásu pro člověka užiteční
Uvede příklady živočichů žijících v přírodě, které lidé využívají nebo jsou pro
člověka užiteční
Dodržování bezpečnostních pravidel při styku se živočichy
Vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku se živočichy a uvede příklady
Vysvětlí význam bakterií pro život v přírodě
Viry a bakterie tropického a subtropického pásu – výskyt, význam a praktické
využití
Uvede příklady využívání bakterií člověkem
Prevence patogenních onemocnění
Uvede příklady nemocí způsobených bakteriemi a viry
Rozliší pojmy buňka, pletivo, orgán rostlinného těla
Rostlinná buňka, pletiva, orgány rostlin: pletiva a jejich funkce
Uvede příklad pletiva v orgánech rostliny
Stavba těla mechů, kapradin, rostlin nahosemenných a krytosemenných tropického Rozliší rozdílnou složitost stavby těla vybraných rostlin (např. zelené řasy, mechy,
a subtropického pásu
kapradiny, rostliny nahosemenné a krytosemenné)
Uvede základní funkci kořene, stonku a listu a příklady jejich využití
Vnitřní stavba, funkce a význam kořene, stonku, listu
Popíše vnější a vnitřní stavbu kořene, stonku a listu a porovná ji s jejich funkcí
Uvede příklady propojení rostlinných orgánů
Stavba květů, opylení, oplození, semeno, plod, význam
Popíše stavbu květu a vznik plodu
Praktické poznávání a zařazování zástupců rostlin do systémů z tropického a
Zařadí vybrané rostliny do základní systematické skupiny ( řasy, mechy, kapradiny,
subtropického pásu
přesličky, plavuně, rostliny nahosemenné, rostliny krytosemenné: dvouděložné,
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Přírodopis

7. ročník
jednoděložné)
Přiřadí k vybraným rostlinám název rodový, případně druhový s využitím
zjednodušených či upravených klíčů a atlasů
Rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem a za použití lupy
Používá jednoduchý žákovský mikroskop
Správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus (experiment)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Práce s lupou a mikroskopem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Fauna a flóra subtropického a tropického pásu - tropický deštný les - porovnání, druhová rozmanitost, globální problémy. Moře a oceány - mořské řasy a kyslík. Význam
pro biosféruPřírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
Podstata nepohlavního rozmnožování u rostlin a živočichů – příklady
Vysvětlí podstatu nepohlavního rozmnožování a uvede příklady
Podstata pohlavního rozmnožování - gen
Vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování i z hlediska přenosu dědičných
informací
Uvede konkrétní příklady využití poznatků z genetiky rostlin, živočichů a člověka v
Křížení, šlechtění – příklady rostlin a živočichů
praktickém životě
Uvede příklady vlivu šlechtění na vzhled rostlin a živočichů
Vliv podmínek prostředí na utváření organismů
Uvede příklady vlivů prostředí na utváření organismů
Výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty
Rozliší pojmy růst a vývoj
Anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány
Určí přibližné umístění hlavních orgánů orgánových soustav v těle člověka
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8. ročník

orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací,
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti

Popíše stavbu a funkci orgánových soustav člověka s důrazem na propojení jejich
činnosti
Vysvětlí, že řízení lidského organismu se uskutečňuje hormonální a nervovou
soustavou
Objasní způsob získávání informací o okolním prostředí
Evoluce člověka - předchůdci rodu Homo, rod Homo, význační zástupci rodu Homo Uvede, že podle vědeckých názorů se člověk nevyvinul z dnes žijících lidoopů
Uvede odlišnosti současného člověka od předchůdců člověka podle převažujícího
vědeckého názoru
Má základní představu o délce doby vývoje člověka a existence současného
člověka
Ontogeneze člověka – vznik a vývoj lidského jedince (prenatální a postnatální)
Vysvětlí vznik a vyživování plodu v těle matky
Vyvodí zásady pro zdravý způsob života budoucí matky
Objasní důležitost péče o novorozeně
Období postnatálního vývoje člověka
Charakterizuje hlavní znaky jednotlivých období lidského života
Onemocnění orgánových soustav, jejich prevence, úrazy a léčení
Uvede příklady běžných nemocí i zásady jejich prevence a léčby
Životní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka
Vysvětlí vlivy prostředí a životního stylu na zdraví člověka
Život ohrožující stavy, epidemie
Vysvětlí vlivy prostředí a životního stylu na zdraví člověka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zdravý životní styl
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

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

174

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Přírodopis

9. ročník

Učivo
ŠVP výstupy
Nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití Uvede příklady znaků, podle kterých může rozlišovat nerosty a horniny
zástupců
Určování vzorku nerostů a hornin
Rozezná nejběžnější horniny z naší přírody na základě pozorování jejich
charakteristických znak ů a za pomoci určovacích pomůcek
Vnitřní a vnější geologické procesy – příčiny, důsledky
Vysvětlí geologický oběh hornin a oběh vody
Objasní příčiny a důsledky pohybu litosférických desek, proces vzniku a zániku
zemské kůry
Vysvětlí geologický oběh hornin a oběh vody
Vznik a stavba Země
Objasní příčiny a důsledky pohybu litosférických desek, proces vzniku a zániku
zemské kůry
Podnebí a počasí ve vztahu k životu, výkyvy počasí, dopady mimořádných událostí a Uvede rozdíl mezi počasím a podnebím
ochrana před nimi
Vysvětlí skleníkový jev a jeho možný vliv na klimatické změny
Uvede faktory podnebí, které jsou rozhodující pro vývoj jednotlivých typů
ekosystémů
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku, přírodní světové Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy i jejich doprovodné jevy
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR a ochrana před nimi
Charakterizuje možné dopady mimořádných událostí a ochranu před nimi
Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, přirozené a umělé
Uvede příklady organismů v přírodních i umělých ekosystémech naší přírody
ekosystémy
Vysvětlí význam autotrofních organismů a různých způsobů výživy heterotrofních
organismů v ekosystému
Uvede příklady různých vztahů mezi organismy
Oběh látek v přírodě
Vysvětlí význam vztahů mezi organismy pro oběh látek v přírodě
Význam fotosyntézy pro život
Vysvětlí význam slunečního záření jako zdroj energie pro ekosystém
Vysvětlí vztahy v potravních řetězcích pastevně-kořistnických a rozkladných
Vzájemné vztahy mezi organismy
Vysvětlí důležitost biologické regulace a kdy se organismus může stát škůdcem
Potravní řetězce, populace, společenstva
Vytvoří příklady jednoduchých potravních řetězců k různým ekosystémům
Ochrana přírody
Posoudí, které lidské činnosti životní prostředí ohrožují a které přispívají k jeho
zlepšování
Zemědělství a přírodní prostředí
Posoudí, které lidské činnosti životní prostředí ohrožují a které přispívají k jeho
zlepšování
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9. ročník

Růst ekologického vědomí lidí
Ekologický problém – miniprojekt
Chráněná území a jejich význam
Globální problémy a jejich řešení

Navrhne aktivity, kterými je možné stav životního prostředí zlepšovat
Navrhne aktivity, kterými je možné stav životního prostředí zlepšovat
Navrhne aktivity, kterými je možné stav životního prostředí zlepšovat
Posoudí, které lidské činnosti životní prostředí ohrožují a které přispívají k jeho
zlepšování
Vyhledá a popíše činitele ovlivňující životní prostředí v místě bydliště a blízkém
okolí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ekologické problémy (miniprojekt)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Lidské plemena (rasy), fenotyp, rasismus, xenofobie, náboženská nesnášenlivost, nacionalismus

5.14 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
2
2
Povinný
Povinný

Celkem
8. ročník
1.5
Povinný

9. ročník
1.5
Povinný

7

Zeměpis
Člověk a příroda
Předmět má společenskovědní i přírodovědný charakter. Umožňuje žákům odhalovat souvislosti přírodních
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve
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Zeměpis
světě. Podává žákům ucelený obraz o Zemi, zpřehledňuje jednotlivé regiony světa, aktuálně reaguje na
probíhající přírodní, politické, kulturní i hospodářské změny. Zeměpis umožňuje žákům orientovat se v
současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy
budoucnosti lidstva. Klade důraz na vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k
jejich přírodnímu i společenskému prostředí. Žáci rozvíjí kritické a logické uvažování na základě
zeměpisných faktů. Základní geografické poznatky aplikují v praktickém životě. Získávají a poté rozvíjejí
orientaci v geografickém prostředí, získané dovednosti využívají při praktické práci s geografickými daty.
Učitelé podporují žákům trvalý zájem o poznání vlastní země a regionů světa.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku.
předmětu (specifické informace o předmětu V 6.A a 7.A (nesportovní třídy) ročníku dvě hodiny týdně, ve zbytku tříd (6.B, 7.B, 8. a 9. ročník) jednu a půl
hodiny týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
Téměř v každé hodině preferujeme práci žáků ve skupinách nad společným tématem, aby docházelo
k diskusi a vzájemné spolupráci. Skupiny pracují individuálním tempem a snaží se najít odpovědi na zadané
úkoly.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy,
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.
Integrace předmětů
• Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
Žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení.
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, aktivní práci s textem, vyhledávání informací.
Žákům je zajišťován dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) – knihovna, Internet,
besedy, exkurze aj.
Žáky vedeme k chápání jevů v souvislostech – operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly,
uvádět věci do souvislostí, propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě
toho si vytvářet komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy.
Žáky motivujeme k sebehodnocení a poznání vlastních možností.
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost,
kreativita. Zařazujeme metody, které podporují zvídavost.
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Zeměpis
Zadáváme dětem tvůrčí a motivační domácí úkoly.
Kompetence komunikativní:
Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně
v písemném i ústním projevu.
Vedeme žáky k etice v komunikaci – vhodná komunikace se spolužáky, s učiteli i s ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.
Žáky vedeme 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.
Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života.
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit.
Podporujeme netradiční způsoby řešení a tím kreativitu žáků.
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.
Kompetence občanské:
Žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu.
Žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají
v zájmu trvale udržitelného rozvoje.
Kompetence pracovní:
Výuku doplňujeme o vhodné praktické exkurze a besedy.
Žáky vedeme k tomu, aby k výsledkům pracovní činnosti přistupovali nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany kulturních
a společenských hodnot.
Kompetence digitální:
Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení; samostatně rozhoduje,
které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít.
Žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Porovná vlastnosti planety Země s ostatními planetami z hlediska podmínek pro
Sluneční soustava.
život na Zemi.
Objasní konkrétní důkaz tvaru planety Země podle určitých jevů nebo podle zjištění
pomocí přístrojů.
Měsíc – pohyby, fáze, příliv a odliv.
Vyjádří vlastními slovy důsledky oběhu Země kolem Slunce, rotace Země kolem osy
a pohybů Měsíce.
Země – tvar, velikost, pohyby, střídání dne a noci, střídání ročních období. Práce s Vyjádří na příkladech vliv pohybů Země a Měsíce na život.
tabulkami a grafy v MS Excel.
Přiřadí vybraný přírodní prvek k příslušné složce přírodní sféry.
Krajinné sféry – základní rozdělení.
Vyjmenuje příklady příčinných vztahů v krajině.
Podnebné pásy.
Na mapách určí a ohraničí podnebné pásy.
Rozmístění obyvatelstva.
Vyjmenuje vlivy šířkové pásmovitosti a výškové stupňovitosti na život lidí a
organismů.
Lokalizuje rozlohu a geografickou polohu jednotlivých světadílů, oceánů a
Jednotlivé kontinenty a oceány ve studeném podnebném pásu – státy Severní
modelových států (regionů) .
Amerika, Evropy, Asie (charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických
poměrů s důrazem na vazby a souvislosti). Práce s tabulkami a grafy v MS Excel.
Porovná vybrané modelové státy (regiony) světa ve studeném podnebném pásu
podle přírodních, kulturních, společenských, hospodářských a politických hledisek.
Vysvětlí svými slovy, jak se různé regiony světa ve studeném podnebném pásu
vyvíjejí z hlediska přírodních charakteristik a procesů.
Odhadne dopady změn na přírodní prostředí.
Vysvětlí na příkladech příčiny společenských změn v regionech světa ležících ve
studeném podnebném pásu v určitých časových horizontech.
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6. ročník

Arktida a Antarktida - charakteristika z hlediska poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti).

Jednotlivé kontinenty a oceány v mírném podnebném pásu – státy Severní a Jižní
Ameriky, Evropy, Asie, Austrálie (charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti). Práce s tabulkami a
grafy v MS Excel.

Krajiny studeného a mírného pásu – přírodní a společenské prostředí.
Krajiny studeného a mírného pásu – vliv člověka, ochrana přírody, rozložení.

Vyjmenuje, jaké dopady mají společenské změny na budoucí vývoj společenského
prostředí.
Lokalizuje rozlohu a geografickou polohu jednotlivých světadílů, oceánů a
modelových států (regionů) .
Porovná vybrané modelové státy (regiony) světa ve studeném podnebném pásu
podle přírodních, kulturních, společenských, hospodářských a politických hledisek.
Vysvětlí svými slovy, jak se různé regiony světa ve studeném podnebném pásu
vyvíjejí z hlediska přírodních charakteristik a procesů.
Odhadne dopady změn na přírodní prostředí.
Vysvětlí na příkladech příčiny společenských změn v regionech světa ležících ve
studeném podnebném pásu v určitých časových horizontech.
Vyjmenuje, jaké dopady mají společenské změny na budoucí vývoj společenského
prostředí.
Lokalizuje geografickou polohu a rozlohu jednotlivých světadílů, oceánů a
modelových států (regionů).
Porovná vybrané modelové státy (regiony) světa podle přírodních, kulturních,
společenských, hospodářských a politických hledisek.
Vysvětlí svými slovy, jak se různé regiony světa vyvíjejí z hlediska přírodních
charakteristik a procesů.
Odhadne, jaký dopad budou mít tyto změny na přírodní prostředí.
Vysvětlí na příkladech příčiny společenských změn v regionech světa v určitých
časových horizontech.
Vyjmenuje, jaké dopady mají změny ve společnosti na budoucí vývoj
společenského prostředí.
Vyjmenuje specifické znaky a funkce pozorované krajiny.
Ilustruje na příkladech vzhled a znaky krajin z hlediska působení lidských činností.
Objasní, jak lidé působí na jednotlivé přírodní složky Země, na rozmanitost přírody
(biodiverzitu)
Vyhledá na mapě světa hlavní přírodní krajiny (biomy)
Reprodukuje příklady vlivu lidských faktorů na změny v biomech
Interpretuje příklady negativního působení lidských aktivit na životní prostředí
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6. ročník

Reprodukuje příklady důsledků nežádoucích změn přírodního prostředí na lidské
činnosti.
Vysvětlí na příkladech dopady hospodářských aktivit na krajinu.
Popíše princip skleníkového efektu, problematiku globálního prostředí oteplování a
Krajiny studeného a mírného pásu – globální ekologické a environmentální
úbytku ozonové vrstvy.
problémy lidstva. Prezentace v MS PowerPointu.
Objasní na příkladech zásady správného chování a postupů v prostředí (horské,
pouštní, polární aj.), kde mu jde o přežití a hrozí mu přírodní rizika.
Vysvětlí na příkladech principy ochrany přírody a udržitelného života.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Naši sousedé v Evropě.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa.
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Jednotlivé kontinenty a oceány v subtropickém podnebném pásu – státy Severní a Lokalizuje geografickou polohu a rozlohu jednotlivých světadílů, oceánů a
modelových států (regionů).
Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Afriky (charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti). Práce s tabulkami a Porovná vybrané modelové státy (regiony) světa podle přírodních, kulturních,
grafy v MS Excel.
společenských, hospodářských a politických hledisek.
Vysvětlí svými slovy, jak se různé regiony světa vyvíjejí z hlediska přírodních
charakteristik a procesů.
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Odhadne, jaký dopad budou mít tyto změny na přírodní prostředí.
Vysvětlí na příkladech příčiny společenských změn v regionech světa v určitých
časových horizontech.
Vyjmenuje, jaké dopady mají společenské změny na budoucí vývoj společenského
prostředí.
Jednotlivé kontinenty a oceány v tropickém podnebném pásu – státy Severní a Jižní Lokalizuje rozlohu a geografickou polohu jednotlivých světadílů, oceánů a
Ameriky, Evropy, Asie a Afriky (charakteristika z hlediska přírodních a
modelových států (regionů).
socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti). Práce s tabulkami a Porovná vybrané modelové státy (regiony) světa podle přírodních, společenských,
grafy v MS Excel.
kulturních, hospodářských a politických hledisek.
Vysvětlí svými slovy vývoj různých regionů světa z hlediska přírodních charakteristik
a procesů.
Odhadne dopady změn na přírodní prostředí.
Vysvětlí příčiny společenských změn v regionech světa v určitých časových
horizontech.
Vyjmenuje dopady, jaké mají společenské změny na budoucí vývoj společenského
prostředí.
Rozpozná geografické informace.
Vybrané obecně používané geografické, topografické a kartografické pojmy.
Grafické ztvárnění mapy.
Vybere a použije prakticky geografické informace obsažené v učebnicích, školních
atlasech, v tištěných a elektronických mapách a v dalších informačních zdrojích.
Vyjádří svými slovy požadované geografické informace o vybraných lokalitách nebo
jevech a procesech.
Rozpozná geografické informace.
Základní topografické útvary
Vybere a použije prakticky geografické informace obsažené v učebnicích, školních
atlasech, v tištěných a elektronických mapách a v dalších informačních zdrojích.
Vyjádří svými slovy požadované geografické informace o vybraných lokalitách nebo
jevech a procesech.
Vyjmenuje specifické znaky a funkce pozorované krajiny.
Krajiny subtropického a tropického pásu – přírodní a společenské prostředí.
Ilustruje na příkladech vzhled a znaky krajin z hlediska působení lidských činností.
Krajiny subtropického a tropického pásu – vliv člověka, ochrana přírody, rozložení. Objasní, jak lidé působí na jednotlivé přírodní složky Země, na rozmanitost přírody
(biodiverzitu)
Vyhledá na mapě světa hlavní přírodní krajiny (biomy).
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Reprodukuje příklady vlivu lidských faktorů na změny v biomech
Interpretuje příklady negativního působení lidských aktivit na životní prostředí
Reprodukuje příklady důsledků nežádoucích změn přírodního prostředí na lidské
Krajiny subtropického a tropického pásu – globální ekologické a environmentální
činnosti.
problémy lidstva. Prezentace v MS PowerPoint.
Vysvětlí na příkladech dopady hospodářských aktivit na krajinu.
Popíše princip skleníkového efektu, problematiku globálního prostředí oteplování a
úbytku ozonové vrstvy.
Objasní na příkladech zásady správného chování a postupů v prostředí (horské,
pouštní, polární aj.), kde mu jde o přežití a hrozí mu přírodní rizika.
Vysvětlí na příkladech principy ochrany přírody a udržitelného života.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky a zkušenosti z Evropy a světa.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Život Evropanů a jejich životní styl.
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k Lokalizuje místní region podle zvolených kritérií (bydliště, sídlo školy, obec s
okolním regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností – město, statutární
město, krajské město, kraj, chráněná krajinná oblast, národní park).
na specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry).
Vysvětlí na příkladech znaky a specifika místního regionu.
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Vyjmenuje silné a slabé stránky (přírodní, společenské a hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, kulturní) místního regionu s využitím různých zdrojů.
Česká republika - zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje.
Vysvětlí význam polohy České republiky v rámci střední Evropy, v rámci Evropské
unie.
Obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky,
Reprodukuje s využitím různých zdrojů přírodní, hospodářské a společenské
sídelní poměry.
charakteristiky České republiky.
Rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství; Reprodukuje s využitím různých zdrojů přírodní, hospodářské a společenské
transformační společenské, politické a hospodářské procesy.
charakteristiky České republiky.
Hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve světě.
Porovná s využitím různých dostupných zdrojů a podle vybraných kritérií (například
HDP, kupní síla, klasifikace regionů Evropské unie) přírodní, hospodářské a
společenské charakteristiky České republiky s vybranými (modelovými)
zahraničními státy.
Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a další vybrané regiony.
Regiony České republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské
členění, kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v
Vyjmenuje a ukáže na mapách hlavní jádrové a periferní oblasti České republiky,
euroregionech. Práce s tabulkami a grafy v MS Excel. Prezentace v MS PowerPoint. přiměřeně popíše jejich rozvojové charakteristiky.
Objasní přírodní, společenské a hospodářské charakteristiky krajů a dalších
vybraných regionů České republiky
Význam členství v EU.
Vyjmenuje příklady zapojení České republiky do světových, mezinárodních a
nadnárodních institucí.
Zapojení do světových a mezinárodních institucí a organizací.
Svými slovy vysvětlí význam členství České republiky v Evropské unii.
Vybrané obecně používané geografické, topografické a kartografické pojmy.
Rozpozná geografické informace.
Grafické znázornění mapy.
Vybere a použije prakticky geografické informace obsažené v učebnicích, školních
atlasech, v tištěných a elektronických mapách a v dalších informačních zdrojích.
Základní topografické útvary.
Vyjádří svými slovy požadované geografické informace o vybraných lokalitách nebo
jevech a procesech.
Měřítko map.
Doplní ze zdrojů informací vybrané geografické, topografické a kartografické
pojmy.
Zeměpisná síť - poledníky a rovnoběžky, určování zeměpisné polohy.
Doplní ze zdrojů informací vybrané geografické, topografické a kartografické
pojmy.
Práce s kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě.
Vysvětlí základní geografické, topografické a kartografické pojmy.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec. Lokální ekologické problémy.
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Krajinné sféry – litosféra, pedosféra, atmosféra, hydrosféra (koloběh vody, počasí) Porovná působení vnitřních a vnějších sil na utváření zemského povrchu na život
organismů a lidí.
biosféra, vnější a vnitřní geologické jevy.
Rozliší síly, které utvářely a utvářejí zemský povrch.
Uvede příklady procesu znehodnocení půdy a jeho dopad na zemědělskou činnost
a lidskou společnost.
Srovná dostupnost vodních zdrojů v různých regionech světa.
Vysvětlí svými slovy rozmístění vody na Zemi a význam vody pro - počasí, podnebí
život lidí a organismů.
Cvičení a pozorování v terénu
Orientuje se v terénu s pomocí orientačních objektů (body, linie, plochy, značky)
plánů a map.
Odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu
Orientuje se v terénu s pomocí orientačních objektů (body, linie, plochy, značky)
plánů a map.
Rozliší konkrétní objekty, jevy a procesy ve sledované krajině.
Jednoduché náčrty krajiny. Grafické znázornění mapy.
Zobrazí pozorované objekty do jednoduchého náčrtu, do tištěné nebo elektronické
mapy.
Situační plány.
Porovná změny v pozorované krajině na základě vybraných historických a
současných zdrojů informací.
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Schematické náčrty pochodové osy.

Lokalizuje objekty v krajině do určitých příslušných kategorií (poloha, vzhled, znaky,
funkce).
Hodnocení přírodních jevů a ukazatelů.
Při popisu sledované krajiny se vyjádří správně odbornou geografickou
terminologií.
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelné pohromy; opatření proti nim. Respektuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině.
Popíše fungování záchranného integrovaného systému za mimořádných situací.
Chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích.
Objasní vhodné chování v různých krizových modelových situacích za mimořádných
událostí (živelní pohromy, například povodně, atmosférické poruchy, zemětřesení,
sopečné výbuchy sesuvy půdy, laviny).
Obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické, Porovná rozdíly v rozložení a základních charakteristikách obyvatelstva různých
hospodářské a kulturní charakteristiky.
částí světa (podle hustoty zalidnění, podle věkové a náboženské struktury).
Svými slovy charakterizuje obyvatelstvo hospodářsky vyspělých a méně vyspělých
zemí podle různých hledisek.
Porovná společenské a kulturní odlišnosti různých částí světa.
Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální společenské, Vyjmenuje význam polohy a přírodních podmínek pro vznik a vývoj sídel.
sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy,
Popíše na příkladech sídla různé hierarchické úrovně a různých funkcí.
urbanizace. Prezentace v MS PowerPointu.
Svými slovy jmenuje specifika života na venkově a ve městě.
Svými slovy vysvětlí vzájemný vztah mezi venkovem a městem.
Světové hospodářství – územní dělba práce, ukazatele hospodářského rozvoje a
Lokalizuje nejvýznamnější zdroje surovin a energií ve světě a nejvýznamnější země
životní úrovně.
jejich spotřeby, nejlépe na příkladu.
Popíše složky a funkce světového hospodářství.
Svými slovy vysvětlí funkci zemědělství pro život lidí.
Předpoklady pro územní rozmístění výroby a spotřeby.
Vysvětlí na příkladech hlavní lokalizační faktory konkrétních vybraných
hospodářských aktivit.
Zařadí do určitých kategorií státy světa a regiony států světa podle různých kritérií –
Světová seskupení (organizace) – politické, hospodářské, humanitární, vojenské.
kulturních, hospodářských, obchodních, politických, bezpečnostních (vojenských).
Jmenuje příklady nejvýznamnějších organizací.
Vysvětlí na příkladech oblasti působení světových organizací a institucí.
Geopolitické procesy.
Lokalizuje příklady ohnisek napětí a konfliktů ve světě. Pojmenuje na příkladech
charakter napětí a konfliktů ve světě a vysvětlí jejich nebezpečí.
Hlavní světová konfliktní ohniska.
Uvede význam a úlohu vybraných mezinárodních institucí a organizací při řešení
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konfliktních situací.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství, průmysl, doprava - vliv na životní prostředí. Globalizace. Odpady.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa - jejípředpokládaný vývoj.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Odlišnost lidí a jejich vzájemná rovnost. Rasismus.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Sociokulturní rozdíly. Respektování zvláštností různých etnik.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
EU a její fungování.

5.15 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1.5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9.5

Hudební výchova
Umění a kultura
Předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich
využívání jako svébytného prostředku komunikace.
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Název předmětu

Hudební výchova
Hudební činnosti ovlivňují, doplňují a rozvíjejí celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho
hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi
– sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně
tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém,
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti, své pohybové dovednosti při
tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu
podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu
v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a
gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích
žánrových, stylových i funkčních podobách.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován na I. stupni v 1., 3.-5. ročníku 1 hodinu týdně, v 2. ročníku 1,5 hodiny týdně
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět je vyučován na II. stupni v 6. - 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Ve vyučovacím předmětu hudební výchova je využívána jak skupinová práce dětí, tak i práce samostatná,
důležité pro jeho realizaci)
kdy jsou využívány různorodé pomůcky (zpěvníky, pracovní listy, hudební nástroje, poslechová CD, filmy).
Dbá se zejména na vlastní prožitek žáků, který vychází z konkrétních činností (zpěv, poslech, hudebně
pohybové aktivity, hra na hudební nástroje). Žáky motivují k výše uvedeným činnostem různá pozorování,
objevování, problémové úkoly, ale i zpětná vazba vyučujícího směřující k diskuzi.
Součástí výuky jsou i návštěvy výchovných koncertů z oblasti lidové, vážné i populární hudby.
Výuka hudební výchovy probíhá v kmenových třídách, v rámci možností je však doplňována i návštěvou
učebny s klavírem.
Integrace předmětů
• Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
U žáků klademe důraz na pozitivní motivaci, využívání vhodných pomůcek – hudební nástroje, obrazový
materiál, audiovizuální techniku apod.; tím vytváříme situace, v nichž má žák radost z učení a chápe přínos
vlastní práce.
Vedeme žáky k chápání jevů v souvislostech a ne základě toho k vytváření komplexnějšího pohledu na
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Název předmětu

Hudební výchova
kulturní jevy
Motivujeme žáky k sebehodnocení a poznávání vlastních možností
Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost a kreativitu
Zadáváme žákům dobrovolné motivační práce, které reprezentují před spolužáky
Kompetence k řešení problémů:
Připravujeme pro žáky různé soutěže, do kterých se žáci podle svých schopností a dovedností zapojují
Zdokonalujeme schopnost práce s informacemi z různých zdrojů, jejich vyhledávání, třídění a využívání
Vedeme žáky k využívání internetu
Kompetence komunikativní:
V hudebních činnostech vedeme žáky ke spolupráci, aby pochopili hudbu jako prostředek komunikace;
učíme je hovořit o hudbě a jejich zážitcích z ní, používáme při tom hudební pojmy a naukové poznatky
Rozvíjíme u žáků dovednost správně a výstižně formulovat své myšlenky a názory
Vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání při formulaci vlastních názorů
Učíme žáky naslouchat názorům spolužáků a vzájemnému respektu
Kompetence sociální a personální:
Navozujeme žákům dostatek příležitostí k vzájemné spolupráci, při které mají žáci možnost si radit a
pomáhat, vzájemně se tolerovat a dodržovat pravidla
Učíme žáky základům kooperace a týmové práce
Kompetence občanské:
Při výuce žákům umožňujeme získávat poznatky o hudební kultuře českého národa i jiných národů, aby si
vytvářeli k nim tolerantní přístup; díky těmto poznatkům učíme žáky vážit si našeho kulturního dědictví a
tradic
Rozvíjíme u žáků schopnost empatie
Motivujeme žáky k rozvíjení zdravého životního stylu, odmítání drog, alkoholu, násilí
Vedeme žáky k porozumění odlišného způsobu života lidí v jiných obdobích a jiných kulturách
Kompetence pracovní:
Rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost důsledným vyžadováním plnění zadaných úkolů, které následně
kontrolujeme
Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení
Kompetence digitální:
Učíme žáky vyhledávat informace z dostupných zdrojů (encyklopedie, knihovna, internet) a tyto
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Název předmětu

Hudební výchova
prezentovat před spolužáky; vedeme žáky ke zpracování výsledků svých pozorování a vyhledávání odpovědí
na položené otázky

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost)
Zpívá v jednohlase
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 taktu
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů pomocí jednoduchých nástrojů z
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Orffova instrumentáře
Taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance, pohybové vyjádření hudby
Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
Hudební hry (ozvěna)
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
Rytmizace
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
Lidský hlas a hudební nástroj
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
Hudební styl - ukolébavka
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
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Hudební výchova

2. ročník

•
•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena
Zpívá v jednohlase
Hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď)
Zpívá v jednohlase
Hudební rytmus – realizace písní ve 3/4 taktu
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Pohybové vyjádření hudby a reakce na změnu v proudu znějící hudby
Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
Kvality tónů – síla, výška
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
Pohyb melodie – vzestupná, sestupná
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Učivo
Pěvecký a mluvní projev – nasazení a tvorba tónu
Záznam vokální hudby – nota jako grafický znak pro tón
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu
Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
Hudební improvizace písně

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Zpívá v jednohlase
Zpívá v jednohlase
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
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Hudební výchova

3. ročník

Pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
Orientace v prostoru – reprodukce pohybů při tancích či pohybových hrách
Pohyb melodie
Hudba taneční
Hudba vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev - dynamicky odlišený zpěv
Zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
Hudební rytmus – realizace písní ve 4/4 taktu
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
Rytmizace, melodizace
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
Jednodílná písňová forma (a-b)
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Tvorba předeher, meziher a doher
Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
Rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových
prostředků
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Hudební výchova

4. ročník

Reakce na změny v proudu znějící hudby

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

Pohybová improvizace s využitím tanečních kroků

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Učivo
Pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
Hudební nástroj
Malá písňová forma
Rondo, variace
Hudební výrazové prostředky
Pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
Taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
Reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových
prostředků
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Dodržuje správné pěvecké návyky
Pěvecký a mluvní projev – hospodárné dýchání
Artikuluje při zpěvu zřetelně
Reaguje na změny rytmu a dynamiky
Užívá správné návyky získané při zpěvu i v mluvním projevu
Frázování, nasazení tónu
Dodržuje správné pěvecké návyky
Intonační dovednosti v dur a mollových
Zpívá přiměřeně svým možnostem a schopnostem ve skupině i samostatně
Rozšiřování hlasového rozsahu
Zpívá přiměřeně svým možnostem a schopnostem ve skupině i samostatně
Upevnění znalosti české státní hymny
Zpívá přiměřeně svým možnostem a schopnostem ve skupině i samostatně
Zápis a čtení not
Zapíše a přečte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči
Délka not
Zapíše a přečte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči
Takt 2/4, ¾ , 4/4
Zapíše a přečte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči
Zhodnocení vokálního projevu
Posoudí vokální projev vlastní i ostatních
Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů pomocí jednoduchých nástrojů z
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Orffova instrumentáře
Rytmizace
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Správné držení těla
Reaguje na znějící hudbu pohybem
Reaguje na znějící hudbu pohybem
Cvalový krok, chůze po špičkách, hra na tanec
Reaguje na změny v tempu
Malá pantomimická etuda
Reaguje na znějící hudbu pohybem
Melodie skladby
Vyhledává výrazové prostředky a obsahové prvky skladby
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Hudební výchova

6. ročník

Rytmus skladby
Opera, opereta, muzikál – česká opera. Vytvoření prezentace téma: Národní
divadlo, česká opera nebo český muzikál.
Národní divadlo

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena

Frázování
Nácvik hlavového tónu
Rozšiřování hlasového rozsahu
Průpravná cvičení dvojhlasu
Terciové postupy v dur a moll
Deklamace, scat
Legato, staccato
Využívání hudebních nástroů z Orffova instrumentáře

Vyhledává výrazové prostředky a obsahové prvky skladby
Vyhledává souvislost mezi skladbou a dobou jejího vzniku a souvislost mezi
skladbou a životem autora v určitém období
Vyhledává souvislost mezi skladbou a dobou jejího vzniku a souvislost mezi
skladbou a životem autora v určitém období

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Dodržuje správné pěvecké návyky
Artikuluje při zpěvu zřetelně
Zpívá přiměřeně svým schopnostem a možnostem písně různých stylů a žánrů
Posoudí vokální projev vlastní i ostatních
Rytmizuje a jednoduché texty
Dodržuje správné pěvecké návyky
Rozvíjí své individuální pěvecké schopnosti
Rozvíjí své individuální pěvecké schopnosti
Rozvíjí své individuální pěvecké schopnosti
Rozvíjí své individuální pěvecké schopnosti
Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
Rytmizuje a jednoduché texty
Rytmizuje a jednoduché texty
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
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Hudební výchova

7. ročník

Vyjádření hudebního kontrastu pohybem
Vyjádření změny taktu a nepravidelného taktu
Taktuje 2/4, ¾, 4/4 takt
Mazurka, polka, valčík. Plakát na vystoupení národopisného tanečního souboru.
Lidová hudba různých národů
Hudební formy – vznik, vývoj zdokonalování
Výrazové prostředky
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Pěvecký a mluvní projev

Rozšiřování hlasového rozsahu
Hlasová hygiena v době mutace
Kánon
Dvojhlas lidový
Rytmizace textů
Rytmus řeči a hudby

Reprodukuje jednoduché motivy a témata pomocí jednoduchých rytmických
nástrojů
Reaguje na znějící hudbu pohybem
Improvizuje pohybem obsah hudebního díla
Reaguje na změny v tempu a dynamice
Reaguje na změny v tempu a dynamice
Zpívá přiměřeně svým schopnostem a možnostem písně různých stylů a žánrů
Charakterizuje slovně hudební dílo, vytváří vlastní soudy
Popíše výrazové prostředky skladby

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Upevňuje a využívá správné pěvecké návyky podle individuálních schopností
Rozvíjí své intonační schopnosti
Zpívá přiměřeně svým možnostem a schopnostem
Rozvíjí své intonační schopnosti
Artikuluje při zpěvu zřetelně
Upevňuje a využívá správné pěvecké návyky podle individuálních schopností
Upevňuje a využívá správné pěvecké návyky podle individuálních schopností
Respektuje rytmus a dynamiku skladby
Posoudí vokální projev vlastní i ostatních
Respektuje rytmus a dynamiku skladby
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Hudební výchova

8. ročník

Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
Reprodukce rytmických motivů
Tečkovaný rytmus
Dynamika
Taktování 3/8 taktu
Taktování legata a staccata
Pohyb při moderní hudbě
Změny tance v jeho historii
Tanec lidový, společenský, výrazový, balet
Hudební styly a žánry
Hudební nástroje. Vytvoří nabídkový katalog obchodu s hudebními nástroji rodělení na strunné, dechové, bicí.
Podněty mimoevropské hudby

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Pěvecký a mluvní projev

Posoudí vokální projev vlastní i ostatních
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Navrhne rytmický doprovod
Navrhne rytmický doprovod
Respektuje rytmus a dynamiku skladby
Respektuje rytmus a dynamiku skladby
Respektuje rytmus a dynamiku skladby
Reaguje na znějící hudbu pohybem
Improvizuje podle informací tanec v různých obdobích
Popíše výrazové prostředky hudební skladby
Individuálně nebo v týmu vytvoří digitální prezentaci stylu nebo hudební osobnosti
Najde souvislost mezi skladbou a životem autora
Najde souvislost mezi skladbou a životem autora
Zařadí podle svých schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období
Slovně charakterizuje hudební dílo
Formuluje vlastní soudy

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Upevňuje a využívá správné pěvecké návyky podle individuálních schopností
Artikuluje při zpěvu zřetelně
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Hudební výchova

9. ročník

Rozšiřování hlasového rozsahu
Hlasová hygiena v době mutace
Nácvik dvojhlasu

Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
Improvizace rytmických doprovodů
Taktování
Pohybové vyjádření hudebního kontrastu
Hudební styly a žánry

Inspirace
Autor, interpret, posluchač. Prezentace svého oblíbeného autora, zpěváka nebo
skupiny z oblasti populární hudby.
Módnost, modernost, komerce

Zpívá přiměřeně svým možnostem a schopnostem písně různých stylů a žánrů
Respektuje rytmus a dynamiku skladby
Rozvíjí své intonační schopnosti
Upevňuje a využívá správné pěvecké návyky podle individuálních schopností
Artikuluje při zpěvu zřetelně
Upevňuje a využívá správné pěvecké návyky podle individuálních schopností
Používá notový záznam jako oporu při vokální nebo instrumentální realizaci
skladby
Posoudí vokální projev vlastní i ostatních
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Navrhne doprovod pro vyjádření nehudebních představ
Reaguje na znějící hudbu pohybem
Vyjadřuje pohybem obsah slyšeného hudebního díla
Zopakuje krátkou pohybovou nebo taneční etudu
Popíše výrazové prostředky skladby – pohyb melodie, pravidelnost, nepravidelnost
Najde souvislost mezi skladbou a dobou vzniku nebo životem autora
Zařadí slyšenou hudbu do stylového obdobích
Najde souvislost mezi skladbou a dobou vzniku nebo životem autora
Individuálně nebo v týmu vytvoří digitální prezentaci stylu nebo hudební osobnosti
Využívá vlastní zkušenosti k vytvoření soudů
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5.16 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
2
Povinný

3. ročník
1.5
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

13.5

Výtvarná výchova

Umění a kultura
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází z tvořivého přístupu při tvorbě, vnímání a interpretaci
výtvarného díla. Činnosti v tomto předmětu umožňují žákům uplatňovat osobní pocity a prožitky, rozvíjet
vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii.
Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování, objevování, bádání, diskutování….je žák veden
k odvaze a chuti uplatnit pocity, prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a
komunikace.
Výtvarná výchova umožňuje žákovi vnímání a vyjádření reality svými smysly při použití vhodných
výtvarných technik a prostředků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován v těchto týdenních hodinových dotacích:
předmětu (specifické informace o předmětu 1. stupeň: 1. ročník - 1 hodina, 2. ročník - 2 hodiny, 3. ročník - 1,5 hodiny, 4. a 5. ročník - 2 hodiny.
2. stupeň: 6. ročník – 2 hodiny, 7. ročník – 1 hodina, 8. ročník – 1 hodina, 9. ročník – 1 hodina.
důležité pro jeho realizaci)
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova žák uplatňuje především své vlastní prožitky a pocity ve
výtvarném projevu, ale je zde prostor i pro skupinovou práci.
Výuka probíhá převážně ve výtvarné pracovně, kde jsou k dispozici různé výtvarné potřeby a prostor je
přizpůsoben výtvarnému vyžití žáka. K dispozici je i keramická dílna. Část výuky směřuje i k tvorbě mimo
školu, ať už se jedná o výtvarné vyjádření přírody, využití přírodního materiálu nebo ztvárnění lidské
činnosti. Součástí výuky je i návštěva regionálních galerií, muzeí a výstavních expozic. Žáci se zúčastňují
výtvarných soutěží v rámci regionu z různých sfér života.
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Kompetence k učení:
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Název předmětu
Výtvarná výchova
Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Podněcujeme tvořivost a kreativitu žáků
Motivujeme žáky k sebevyjádření a sebehodnocení jejich výtvarného projevu
kompetence žáků
Vedeme žáky k rozvíjení tvůrčího potenciálu podle jejich schopností a dovedností
Kompetence k řešení problémů:
Používáme netradiční zadávání výtvarných úloh
Vedeme žáky k různému ztvárnění skutečnosti
Dáváme prostor k vyjádření se podle své fantazie
Zapojujeme žáky do výtvarných soutěží podle jejich schopností a zájmů
Diskutujeme a respektujeme odlišné názory nad vytvořeným dílem
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci při hodnocení svého výtvarného projevu
Učíme žáky naslouchat názorům a kritice ostatních
Ve skupinových dílech podporujeme spolupráci a ohleduplnost ve vztahu k ostatním spolužákům a jejich
výtvarným schopnostem
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k aktivní diskusi při společném hodnocení výtvarné práce
Učíme žáky respektovat výtvarné vyjádření ostatních a podílet se na utváření dobrých vztahů ve třídě
Kompetence občanské:
Učíme žáky chránit a oceňovat naše tradice a kulturní dědictví
Rozvíjíme a upevňujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům a smysl pro kulturu a umění
Zapojujeme žáky do výtvarných aktivit
Kompetence pracovní:
Utváříme u žáků správné pracovní návyky při výtvarné tvorbě
Dbáme na dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti, zvláště při používání experimentálních výtvarných
technik
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k využití digitálních technologií při tvorbě specifických zadání výtvarných prací
Učíme žáky vyhledávat informace z umělecké oblasti pomocí internetu
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Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Kresba-linie, tvary; barvy-hry s barvou, zapouštění do vlhkého podkladu, otiskování, Rozpoznává linie, tvary, barvy, objekty a pracuje s nimi na základě svých zkušeností,
modelování, koláž
vjemů a zážitků
Tématické výtvarné práce vyjadřující skutečnost
Uplatňuje při tvorbě plošné uspořádání linie, tvarů a barev
Kombinované výtvarné techniky
Vyjadřuje vnímání událostí svými smysly vhodnými prostředky
Hry s barvou
Vyjadřuje vnímání událostí svými smysly vhodnými prostředky
Kresba a malba podle vlastní fantazie
Vyjadřuje vnímání událostí svými smysly vhodnými prostředky
Ilustrace textů
Interpretuje různá vizuálně obrazná vyjádření
Volná malba
Interpretuje různá vizuálně obrazná vyjádření
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj rysů kreativity, pružnost nápadů
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

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

2. ročník

Učivo
Linie, tvary, objemy
Kresba, malba, modelování
Tématické výtvarné práce vyjadřující skutečnost
Linie a tvary v kombinovaných výtvarných technikách
Hra s barvou
Využití různých materiálů a technik
Práce s přírodninami

ŠVP výstupy
Rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření
Porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
Projevuje své vlastní zkušenosti v tvorbě
Uplatňuje své zkušenosti při plošném i prostorovém uspořádání
Vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje
Vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje
Vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Malba podle vlastní představy
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálního vyjádření (objemy, objekty, kontrast,
rytmus) a jejich kombinace
Vyjádření vlastního zážitku
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálního vyjádření (objemy, objekty, kontrast,
rytmus) a jejich kombinace
Barevná kompozice, prostorové objekty, ilustrace
Porovnává prvky a třídí je na základě výtvarných zkušeností
Frotáž, muchláž
Porovnává prvky a třídí je na základě výtvarných zkušeností
Lineární a barevné vyjádření přírodních i umělých objektů
V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti a uplatňuje plošné i prostorové
uspořádání prvků
Kompozice
V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti a uplatňuje plošné i prostorové
uspořádání prvků
Expresivní volný výtvarný projev, dotváření podle fantazie
Uplatňuje různé smysly při vnímání a používá vhodné výtvarné prostředky
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Výtvarná výchova

3. ročník

Představa a skutečnost, manipulace s objekty
Pohyb těla v prostoru, výtvarné vyprávění

Uplatňuje různé smysly při vnímání a používá vhodné výtvarné prostředky
Interpretuje různá vizuálně-obrazná vyjádření podle svých schopností a porovnává
je se svou zkušeností
Interpretuje různá vizuálně-obrazná vyjádření podle svých schopností a porovnává
je se svou zkušeností
Interpretuje různá vizuálně-obrazná vyjádření podle svých schopností a porovnává
je se svou zkušeností
Utváří si osobní prostor ke svému vizuálně obraznému vyjádření
Utváří si osobní prostor ke svému vizuálně obraznému vyjádření
Využívá netradiční materiály pro výtvarné vyjádření
Využívá netradiční materiály pro výtvarné vyjádření

Základy kompozice
Tématické výtvarné práce vyjadřující skutečnost
Kombinované výtvarné techniky úměrné schopnostem
Interpretace vlastní tvorby
Experimentování s barvou a materiálem
Lidové umění, užitá tvorba, dekorativnípráce
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Kresba, malba, kontrast, proporce, fotografie
Rozpozná kresbu, malbu, fotografii, prostorové objekty
Tvar, tématické kreslení, hry s linií
Rozpozná barevný kontrast, pracuje s linií
Barva a její uspořádání v ploše
Při vlastní tvůrčí činnosti užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření a porovnává je
Dekorativní tvorba
Při vlastní tvůrčí činnosti užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření a porovnává je
Vizuálně obrazná vyjádření
Zaměřuje se na projevení vlastních zkušeností při tvorbě
Skupinová práce, projekty
Porovná své zkušenosti s vyjádřením spolužáků
Kompozice, vztahy mezi objekty
Uspořádá předměty v prostoru podle potřeb a pocitů
Členitost a vlastnosti povrchů-tisk, frotáž, batikování, práce s hlínou
Na základě smyslového vnímání nalézá vhodné prostředky pro výtvarná vyjádření a
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Výtvarná výchova

4. ročník

Experimentování
Výtvarné projekty
Statické a dynamické vyjádření a uspořádání objektů do celku, vyjádření pohybu
těla
Výtvarné hry a fantazie
Abstraktní práce
Návštěva výstav
Výtvarné soutěže
Výtvarné vyprávění
Společné projekty
Prezentace tvorby
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

uplatňuje je ve své tvorbě
Rozliší fantazii a skutečnost
Porovná a rozpozná osobitost ve své tvorbě
Porovná a rozpozná osobitost ve své tvorbě
Experimentuje s výtvarnými prostředky
Experimentuje s výtvarnými prostředky
Inspiruje se svým okolím a inspiraci využívá ve své tvorbě
Inspiruje se svým okolím a inspiraci využívá ve své tvorbě
Inspiruje se svým okolím a inspiraci využívá ve své tvorbě
Prezentuje svoji tvorbu i tvorbu ostatních
Vybírá a uspořádá výsledky své práce

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Kresba, malba, prostorové práce
Rozpozná kresbu, malbu, fotografii, prostorové objekty, architekturu; popíše
rozdíly
Světlostní a barevné kvality, objemy,
Rozpozná světlostní a barevný kontrast
Textury - jejich jednoduché vztahy; proměny v ploše, objemu a prostoru
V kresbě, malbě i prostorové tvorbě porovnává vztahy obrazových objektů
Vybírá si z nabídky prostředky, kterými by chtěl vyjádřit své pocity a představy
Vizuálně obrazná vyjádření ztvárňuje vhodnými výtvarnými prostředky
Dovede využívat obvyklé prostředky výtvarné tvorby (kresby, malby, modelování,
prostorového vytváření) a jejich kombinace
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Výtvarná výchova

5. ročník

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film a reklama
Předměty v prostoru podle fantazie i skutečnosti
Abstraktní tvorba
Prostorová tvorby, kompozice
Volná tvorba
Experimentální techniky
Využití nových technik (koláž, modelování, tisk, rytina, frotáž, batika)
Skupinová práce, výtvarné projekty, využití různých technik v tvorbě, práce na PC
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Učivo
Teplé a studené barvy, barevné valéry
Vyjádření prostoru, objemu a struktury kresbou, malbou
Hra s barvou, linií
Kresba a malba

Porovná vyjádření svých zkušeností s vyjádřením spolužáků a zjistí podobnosti a
odlišnosti
Vybírá z nabídky uměleckých výtvarných děl, která jsou mu blízká
Uspořádá předměty v prostoru
Využívá ve své tvorbě vnímání různými smysly
Rozlišuje, co vychází z jeho představ a co z jeho smyslových vjemů
Převede sluchové a hmatové vjemy do vizuálního vyjádření v ploše, objemu a
prostoru
Uplatňuje svou osobitost ve své tvorbě
Kombinuje prostředky výtvarného vyjádření
Sděluje zdroj inspirace
Vybírá si zajímavou a podnětnou interpretaci
Prezentuje svoji vlastní práci, popíše postup tvorby

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Vybírá a pojmenovává výtvarné podněty kolem sebe
Vyjadřuje výtvarně své vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky
Užívá výtvarné prostředky k zaznamenání vizuálních zkušeností, představ, fantazie i
prožitků
Užívá výtvarné prostředky k zaznamenání vizuálních zkušeností, představ, fantazie i
prožitků
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6. ročník

Koláž
Práce podle předlohy /výtvarné dílo nebo objekt/ - kresba nebo malba, ukázky
uměleckých děl
Počítačová grafika
Barevný kruh, kontrast
Linie, bod
Vyjádření dynamiky a pohybu společnou kresbou nebo malbou /práce ve skupině/
Abstrakt, koláž či jiná volná tvorba
Kombinované techniky, experimentování
Tematické práce
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Užívá výtvarné prostředky k zaznamenání vizuálních zkušeností, představ, fantazie i
prožitků
Pracuje s výtvarnými díly současnosti i minulosti, využívá IT techniku
Pracuje s výtvarnými díly současnosti i minulosti, využívá IT techniku
Vychází ze svých znalostí, zkušeností a prožitků, nalézá vhodnou výtvarnou formu
pro své osobité vyjádření
Vychází ze svých znalostí, zkušeností a prožitků, nalézá vhodnou výtvarnou formu
pro své osobité vyjádření
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření (aktivně
spolupracuje s ostatními)
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření (aktivně
spolupracuje s ostatními)
Prezentuje výtvarná díla současnosti a minulosti
Hodnotí výtvarná vyjádření a prezentuje je

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Vyjádření plasticity, linie, prostoru, světla a kontrastu kresbou i malbou
Žák vybírá a pojmenovává podněty kolem sebe, sleduje vztahy mezi prvky a jevy
Vyjádření rytmu, emocí, fantazie dekorativní a prostorovou prací
Užívá výtvarné prostředky k zaznamenání vizuálních zkušeností, představ, fantazie i
prožitků
Fotografie a její úprava, film, tiskoviny, další media
Nalézá vhodnou formu pro výtvarná vyjádření, využívá IT techniku
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7. ročník

Vyjádření pocitů a vztahů kresbou nebo malbou
Linie, bod
Barva – analogové a komplementární barvy
Experimentování s výtvarnými technikami

Nachází variace pro různé prvky a vztahy mezi nimi, snaží se o osobité výsledky
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
Prezentuje výtvarná díla současnosti a minulosti, vychází ze svých znalostí a
zkušeností
Žák aktivně spolupracuje s ostatními, nalézá vhodnou formu pro prezentaci

Kombinované techniky
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Vyjádření skutečnosti, kresba, malba
Vybírá a pojmenovává podněty kolem sebe, sleduje vztahy mezi prvky a jevy
Proporce lidského těla – realita, fantazie
Vybírá a pojmenovává podněty kolem sebe, sleduje vztahy mezi prvky a jevy
Vyjádření krajinných motivů, přírodních tvarů a prostorových útvarů kresbou a
Užívá výtvarné prostředky k zaznamenávání vizuálních zkušeností, představ,
malbou
fantazie a prožitků
Počítačová grafika – návrh obalu na LP, disk
Nalézá vhodnou formu pro výtvarná vyjádření, využívá IT techniku
Animace, video
Nalézá vhodnou formu pro výtvarná vyjádření, využívá IT techniku
Práce podle předlohy /libovolná výtvarná technika/
Nachází variace pro různé prvky a vztahy mezi nimi, snaží se o osobité výsledky
Vyjádření prvků v ploše, objemu a prostoru libovolnou výtvarnou technikou
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
/fantazie, symbolika/
Reprodukce výtvarných děl – kombinace výtvarných technik
Prezentuje výtvarná díla současnosti a minulosti, vychází ze svých znalostí a
zkušeností
Hledání a experimentování ve výtvarných technikách
Aktivně spolupracuje s ostatními, nalézá vhodnou formu pro prezentaci
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Vyjádření neobvyklých přírodních tvarů kresbou, malbou a prostorovou tvorbou
Vybírá a pojmenovává podněty kolem sebe, sleduje vztahy mezi prvky a jevy
Vyjádření pocitů libovolnou výtvarnou technikou
Užívá výtvarné prostředky k zaznamenávání vizuálních zkušeností, představ,
fantazie a prožitků
Abstrakce
Užívá výtvarné prostředky k zaznamenávání vizuálních zkušeností, představ,
fantazie a prožitků
Grafické zpracování informací o umění /návrh oblečení/
Nalézá vhodnou formu pro výtvarná vyjádření, využívá IT techniku
Vyjádření symboliky, celku, popředí a pozadí libovolnou výtvarnou technikou
Nachází variace pro různé prvky a vztahy mezi nimi, snaží se o osobité výsledky
Vyjádření dekorativní a prostorové kompozice kresbou, malbou nebo koláží
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
Fotografie – kombinace s kresbou, malbou
Prezentuje výtvarná díla současnosti a minulosti
Kombinace a volba vhodných výtvarných technik
Aktivně spolupracuje s ostatními, nalézá vhodnou formu pro prezentaci

5.17 Tělesná výchova
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
3.5
Povinný

3. ročník
3.5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

26
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Tělesná výchova poskytuje základní pohybové vzdělání, zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou kondici. V
problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé
straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální
pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové.
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žáků prožitek z pohybu,
dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Velmi důležité je motivační
hodnocení žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá ve vnitřních prostorách školních tělocvičen (velká tělocvična, malá tělocvična, úpolový sál),
předmětu (specifické informace o předmětu ve venkovním prostředí (školní hřiště, dvůr školy, sportovní areály města Příbram, blízké okolí školy) či
důležité pro jeho realizaci)
učebnách školy. V případě vícedenních akcí je využíváno místních sportovních prostor (škola v přírodě,
sportovní soustředění, lyžařský výcvik, atd.).
Výuka hromadná, skupinová, párová, individuální
Časová dotace:
1. ročník 4 hodiny týdně
2. ročník 3,5 hodiny týdně
3. ročník 3,5 hodiny týdně
4. ročník 3 hodiny týdně
5. ročník 4 hodiny týdně
6. - 9. ročník 2 hodiny týdně;
sportovní třídy:
6. ročník 5 hodin týdně
7. - 9. ročník 4 hodiny týdně
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žáci jsou vedeni k využívání nově nabytých poznatků v praktickém životě, které uvádějí do souvislostí s již
dříve nabytými. Zároveň mají možnost k realizaci vlastních nápadů, tvořivosti a kreativity.
Žáci jsou motivováni k sebehodnocení a poznání vlastních fyzických a psychických dispozic. Individuálním
přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
Zařazujeme metody, které podporují zvídavost.
Žáci se účastní různých sportovních soutěží a závodů.
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Název předmětu

Tělesná výchova
Kompetence k řešení problémů:
Žáci jsou vedeni k aktivnímu zapojení se při řešení různorodých situací při sportovní činnosti.
Dostávají podněty k řešení variabilně proměnných situací s ohledem na danou okolnost.
Žáci jsou zapojeni do všech fází činností, jako je plánování, organizování, příprava, realizace, řízení a
hodnocení událostí.
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit.
Žáci si postupně zdokonalují schopnost orientovat se v problematice pohybových činností.
Tyto činnosti a odlišné situace se učí řešit a vyhodnocovat vhodným způsobem.
Kompetence komunikativní:
Žáci jsou vedeni k různé formě komunikace, ke které ve sportovním odvětví dochází. Základem je aktivní
zapojení žáků do verbální i neverbální komunikace v rámci stanovených pravidel.
Žáci jsou nabádáni k etické komunikaci a interakci – vhodná komunikace se spolužáky, s učiteli i s ostatními
dospělými ve škole i mimo školu.
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům
druhých.
Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami.
Kompetence sociální a personální:
Žáci se učí fungování a participaci v různorodých skupinách, či individuálních činnostech během výuky.
Je podněcován respekt k autoritám, nejen ve sportovním odvětví, ale i v společenském životě.
Při výuce jsou žáci často postaveni do odlišných rolí, kde se učí vhodně spolupracovat a účastnit se
jednotlivých aktivit.
Žáci společně s pedagogy vytvářejí pravidla práce v týmu, která pozitivně ovlivňují kvalitu společně
vytvořené práce.
Žáci se společně podílejí na utváření pozitivní atmosféry v týmu a na základě ohleduplnosti a úcty posilují
vzájemné vztahy.
Kompetence občanské:
Žáci jsou vedeni k základnímu dodržování postojů a jednání v duchu fair-play.
Ve svých týmech si žáci společně stanovují pravidla chování s přenosem do osobního života.
Žáci se učí samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí.
Žáci by měli zohledňovat svoji pozici ve skupině a místě kde se nachází.
Žáky motivujeme k dodržování zdravého životního stylu ve všech možných ohledech.

210

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Název předmětu

Tělesná výchova
Kompetence digitální:
Při výuce jsou žáci schopni používat běžná digitální zařízení vhodná k vyučovanému předmětu.
Učí se pracovat s aplikacemi a jejich jednotlivými funkcemi k zaznamenávání, tvorbě, vyhodnocování a
prezentaci získaných dat.
Zároveň se učí vyhledávat a rozpoznávat věrohodné informační zdroje.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
Základy atletiky- běhy, skoky
Uvědomuje si význam pohybové aktivity
Základy gymnastiky- kotoul vpřed, šplh.
Uvědomuje si význam pohybové aktivity
Všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností- žebřiny, lavičky, švihadla. Uvědomuje si význam pohybové aktivity
Jednoduché průpravné úpoly
Rozcvičení, protahovací cvičení
Zvládá jednoduché pohybové činnosti
Základy sportovních her-manipulace s míčem
Dokáže spolupracovat při sportovních a pohybových hrách
Vhodná obuv a oděv
Během aktivit a po jejich ukončení dbá na osobní hygienu
Cvičení na nářadí odpovídající velikosti
Předvede jednoduché cviky na základě učitelova pokynu
Rytmické cvičení pro děti
Předvede jednoduché cviky na základě učitelova pokynu
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
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Tělesná výchova

2. ročník

• Kompetence sociální a personální
Učivo
ŠVP výstupy
Základy atletiky- běhy, skoky
Uvědomuje si význam pohybové aktivity a využívá nabízené příležitosti
Základy gymnastiky- kotoul vpřed, vzad, šplh.
Uvědomuje si význam pohybové aktivity a využívá nabízené příležitosti
Všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností- žebřiny, lavičky, švihadla. Uvědomuje si význam pohybové aktivity a využívá nabízené příležitosti
Jednoduché průpravné úpoly
Uvědomuje si význam pohybové aktivity a využívá nabízené příležitosti
Rozcvičení, protahovací a uvolňovací cvičení
Zvládá jednoduché pohybové činnosti a usiluje o jejich zlepšení
Základy sportovních her-manipulace s míčem, přihrávky, spolupráce ve dvojici,
Dokáže spolupracovat při sportovních a pohybových hrách
jednoduché herní činnosti jednotlivce
Během aktivit a po jejich ukončení dbá na osobní hygienu.
Vhodná obuv a oděv, bezpečnost při PA
Dbá na bezpečnost
Cvičení na nářadí odpovídající velikosti
Předvede jednoduché cviky na základě učitelova pokynu.
Rytmické a kondiční cvičení pro děti
Dokáže reagovat na jednoduché povely
Správné dýchání, hry ve vodě, základy plavání
Dokáže se adaptovat na vodní prostředí, dbá na bezpečnost a hygienu
Plavecká technika jednoho plaveckého způsobu, prvky sebezáchrany a bezpečnosti Zvládá základní plaveckou techniku, dbá na bezpečnost
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
Základy atletiky- běhy, skoky, hody.
Uvědomuje si význam pohybové aktivity a využívá nabízené příležitosti
Základy gymnastiky- kotoul vpřed, vzad, jednoduchá akrobacie, šplh.
Uvědomuje si význam pohybové aktivity a využívá nabízené příležitosti
Všestranný rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a koordinace
Uvědomuje si význam pohybové aktivity a využívá nabízené příležitosti
Zahřátí, rozcvičení, protahovací a uvolňovací cvičení,
Zvládá jednoduché pohybové činnosti a usiluje o jejich zlepšení
Základy sportovních her-manipulace s míčem, přihrávky, spolupráce ve skupině,
Dokáže spolupracovat při sportovních a pohybových hrách a dodržuje jejich
herní činnosti jednotlivce a jednoduché herní kombinace
pravidla. Je seznámen s myšlenkou Fair play
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3. ročník

Vhodná obuv a oděv, bezpečnost při PA

Reaguje na podmínky sportoviště.
Během aktivit a po jejich ukončení dbá na osobní hygienu.
Dbá na bezpečnost.
Cvičení na nářadí odpovídající velikosti
Předvede jednoduché cviky na základě učitelova pokynu.
Rytmické a kondiční cvičení pro děti, cvičení s hudbou
Dokáže reagovat na jednoduché povely
Správné dýchání, hry ve vodě, základy plavání
Dokáže se adaptovat na vodní prostředí, dbá na bezpečnost a hygienu
Plavecká technika jednoho plaveckého způsobu, prvky sebezáchrany a bezpečnosti Zvládá základní plaveckou techniku, dbá na bezpečnost
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Význam pohybové aktivity
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit a udržuje svou pohybovou
zdatnost
Pohybová průprava, běh skoky, hody, obraty, šplh
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit a udržuje svou pohybovou
zdatnost
Atletika - běh (sprint, vytrvalostní) skok daleký, hod kriketovým míčkem (základy)
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit a udržuje svou pohybovou
zdatnost
Gymnastika - koordinační cvičení, základní prostná cvičení
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit a udržuje svou pohybovou
zdatnost
Úpoly - přetahy a přetlaky
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit a udržuje svou pohybovou
zdatnost
Cvičení s hudbou, vyjádření melodie a rytmu pohybem, relaxace
Ve svém pohybovém režimu uplatňuje protahovací, posilovací a relaxační cvičení
Pohybové hry, všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností- síla,
Vytváří varianty jednoduchých pohybových her
rychlost, vytrvalost
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4. ročník

Vhodná obuv a oblečení.
Vnitřní a venkovní sportoviště.
Základy sportovních her, spolupráce ve hře - fotbal, florbal, basketbal,
přehazovaná, vybíjená - vedení míče, házení, chytání, přihrávka
Názvosloví
Komunikace, posuzování pohybových dovedností
Měření výkonů, základní pohybové testy
Orientace v digitální technologii
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Dokáže reagovat na aktuální situaci počasí a podmínky prostředí, ve kterém se
bude pohybová činnost vykonávat.
Dokáže reagovat na aktuální situaci počasí a podmínky prostředí, ve kterém se
bude pohybová činnost vykonávat.
Zvládá základní postoje při míčových hrách a správné ovládání sportovního náčiní
Dokáže vysvětlit základní pravidla vybraných pohybových nebo sportovních her a
řídit se jimi, včetně myšlenky fair play
Jednoduché cviky označí tělocvičným názvoslovím
Dokáže být nápomocen při organizaci jednoduché hry pro spolužáky
Dokáže se orientovat v tabulkách a zhodnotit vývoj své zdatnosti
Dokáže vyhledat informace o výsledcích sportovních akcí, soutěží a disciplín.

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Význam pohybové aktivity
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit se střední nebo vyšší
intenzitou zatížení a udržuje a rozvíjí svou pohybovou zdatnost
Pohybová průprava, běh skoky, hody, obraty, šplh
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit se střední nebo vyšší
intenzitou zatížení a udržuje a rozvíjí svou pohybovou zdatnost
Atletika - běh (sprint, vytrvalostní) skok daleký, hod kriketovým míčkem (základy)
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit se střední nebo vyšší
intenzitou zatížení a udržuje a rozvíjí svou pohybovou zdatnost
Gymnastika - koordinační cvičení, základní prostná cvičení
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit se střední nebo vyšší
intenzitou zatížení a udržuje a rozvíjí svou pohybovou zdatnost
Úpoly - přetahy a přetlaky
V režimu školy se denně zúčastní pohybových aktivit se střední nebo vyšší
intenzitou zatížení a udržuje a rozvíjí svou pohybovou zdatnost
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5. ročník

Kondiční cvičení, cvičení s hudbou, kompenzační cvičení

Ve svém pohybovém režimu uplatňuje protahovací, posilovací a relaxační cvičení a
pojmenuje hlavní svalové skupiny
Vyjádření melodie a rytmu pohybem, relaxace
Ve svém pohybovém režimu uplatňuje protahovací, posilovací a relaxační cvičení a
pojmenuje hlavní svalové skupiny
Pohybové hry, všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností- síla,
Uplatňuje základní dovednosti ve volném čase a dokáže vytvořit varianty
rychlost, vytrvalost
jednoduchých pohybových her
Vhodná obuv a oblečení,
Dokáže reagovat na aktuální situaci počasí a podmínky prostředí, ve kterém se
bude pohybová činnost vykonávat.
Vnitřní a venkovní sportoviště.
Dokáže reagovat na aktuální situaci počasí a podmínky prostředí, ve kterém se
bude pohybová činnost vykonávat.
Bezpečnost při pohybových činnostech, první pomoc
Dbá na osobní hygienu a bezpečnost
Zvládá základní postoje při míčových hrách a správné ovládání sportovního náčiní.
Základy sportovních her, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře - fotbal,
florbal, basketbal, přehazovaná, vybíjená - vedení míče, házení, chytání, přihrávka, Dokáže to předvést spolužákům a opravit chyby ostatních
utkání
Dokáže vysvětlit základní pravidla vybraných pohybových nebo sportovních her a
řídit se jimi. Při PA se řídí myšlenkou fair play
Názvosloví
Jednoduché cviky označí tělocvičným názvoslovím a dokáže je předvést podle
popisu a nákresu.
Komunikace, posuzování pohybových dovedností, pravidla
Dokáže navrhnout, zorganizovat a sestavit propozice jednoduché třídní soutěže
Měření a posuzování výkonů, základní pohybové testy
Dokáže se orientovat v tabulkách, změřit a zapsat svůj výkon a zhodnotit vývoj své
zdatnosti.
Orientace v digitálních technologiích
Dokáže vyhledat informace o výsledcích sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
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6. ročník

Význam pohybové aktivity - benefity
Sport ve škole a nejbližším okolí - možnosti
Rozcvičení
Cigarety, drogy, alkohol a další návykové látky
Vhodná obuv a oblečení, znalost telefonních čísel IZS
Pohybová průprava, běh vpřed, vzad; skoky, hody, obraty, šplh
Atletika - běh (sprint, vytrvalostní,), skok daleký, hod kriketovým míčkem (základy)
Gymnastika - rovnovážná, koordinační cvičení, základní prostná cvičení ( převaly,
kotouly)
Úpoly - respekt k soupeři, základní pády a převaly, přetahování, bezpečnost
prostředí
Sportovní hry (fotbal, florbal, basketbal, přehazovaná, vybíjená) - základní herní
činnosti jednotlivce, vedení míče, házení, chytání, přihrávka, utkání
Lyžování - základy klasického a sjezdového lyžování
Běh, hod, chytání, skok
Komunikace v TV - smluvené povely, signály, gesta,
Turistika a pohyb v přírodě, čestné jednání, historie a současnost sportu –
významné soutěže a sportovci, fair-play,
Základní principy rozestavení ve sportovních hrách a strategický plán při utkání či
soutěži
Znalost sportovního slangu a vyjadřování. Základních sportovní gesta a signalizace
rozhodčích
Internetové vyhledávání, digitální technologie, noviny
Komunikace ve skupině, rozdělení týmů
Měření času, délky, výšky

Pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu aerobní činnosti.
Využívá povědomí o různých pohybových aktivitách ke zlepšení svých dovedností.
Zvolí vhodnou formu přípravy organismu na zatížení.
Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
pohybová činnost vykonávat.
Osvojuje si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje si základní pohybové dovednosti.
Rozezná základní fáze pohybových dovedností a jejich provedení
Identifikuje naučená gesta a signály. Vhodně reaguje na pokyny, povely i
nonverbální signály.
Jedná a chová se v souladu myšlenky Fair play. Zohledňuje pohlaví a tělesný stav
osob.
Zvolí vhodnou formu komunikace pro domluvu základní strategie a taktiky družstva
a respektuje týmové cíle.
Orientuje se v základní sportovní terminologii. Respektuje osobu rozhodčího,
organizátora, soupeře a chová se dle regulí.
Dokáže vyhledat informace o výsledcích sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Je schopný zorganizovat jednoduchou pohybovou činnost ve formě utkání,
rozdělení do družstev.
Dokáže používat základní měřidla.
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Efekt pravidelného pohybu na tělesnou stavbu těla.
Pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu aerobní činnosti.
Sport ve škole a nejbližším okolí - možnosti. Sportovní oddíly a kluby, školní
Vybere vhodnou pohybovou aktivitu pro různé účely a dokáže pojmenovat
kroužky.
sportovní možnosti ve svém okolí.
Rozcvičení dynamické a statické
Zvolí vhodnou formu přípravy organismu na zatížení a následné zklidnění. Využívá
protahovací cviky.
Protahovací cviky.
Zvolí vhodnou formu přípravy organismu na zatížení a následné zklidnění. Využívá
protahovací cviky.
Cigarety, drogy, alkohol a další návykové látky.
Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Vhodná strava sportovce.
Popíše vhodný režim sportovce.
Hygiena ve sportu.
Popíše vhodný režim sportovce.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
Vhodná obuv a oblečení,
pohybová činnost vykonávat.
Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
Rozdíly sportu mezi dívkami a chlapci
pohybová činnost vykonávat.
Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
Čísla IZS
pohybová činnost vykonávat.
Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Vnitřní a venkovní sportoviště.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
pohybová činnost vykonávat.

217

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování
Tělesná výchova

7. ročník

Pohybová průprava, běh vpřed, vzad, soutěživé hry; skoky, hody, obraty, speciální
běžecká cvičení
Atletika - běh (sprint, vytrvalostní), skok daleký,, hod kriketovým míčkem
Gymnastika - rovnovážná, rytmická, zpevňovací, koordinační a uvolňovací cvičení,
základní prostná cvičení - akrobacie, skoky na odrazovém můstku, malá trampolína
-základní skoky
Úpoly - respekt k soupeři, základní pády a převaly, přetahování, jednoduché
modifikované zápasy
Sportovní hry (fotbal, florbal, basketbal, přehazovaná, vybíjená) - základní herní
činnosti jednotlivce, vedení míče, házení, chytání, přihrávka, herní kombinace u
vybraných her, utkání
Netradiční sportovní hry (, badminton, stolní tenis)- znalost základních pravidel a
modifikace pravidel pro účely TV
Lyžování - základy klasického a sjezdového lyžování
Běh, hod, chytání, skok, lezení, záznam pohybu a určení klíčových chyb
Komunikace v TV - smluvené povely, signály, gesta, sportovní slang a výrazy

Turistika a pohyb v přírodě, historie a současnost sportu – významné soutěže a
sportovci, fair-play, bezpečnost sportoviště a pomůcek

Základní principy rozestavení ve sportovních hrách
Strategický plán při utkání či soutěži, znalost základních rozestavení v jednotlivých
hrách

Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.

Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.

Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Rozezná základní fáze pohybových dovedností a jejich provedení.
Rozpozná základní názvosloví, využije znalost naučených gest a signálů.
Vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály.
Zvládne s dopomocí řídit jedoduché formy her, utkání a disciplín.
Jedná a chová se v souladu myšlenky Fair play a přenáší své chování do osobního
života.
Zohledňuje pohlaví a tělesný stav osob a patřičně upraví své jednání k těmto
osobám.
Respektuje různá místa pro pohybovou aktivitu a zvolí vhodné chování v tomto
prostředí.
Dokáže určit nebezpečná místa a zajistit jejich eliminaci.
Zvolí vhodnou formu komunikace pro domluvu základní strategie a taktiky družstva
a respektuje týmové cíle.
Dokáže upravit taktiku během aktivity.
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7. ročník

Znalost sportovního slangu a vyjadřování.
Základních sportovní gesta a signalizace rozhodčích.
Chování účastníků pohybových aktivit -divák, čtenář, komentátor
Digitální technologie, internetové vyhledávání, záznamové archy, tabulky, grafy.

Komunikace ve skupině, varianty volby týmu a aktivit, varianty her na zmenšeném
prostoru a počtu zúčastněných osob.
Měření času, délky, výšky
Záznam do tabulek či aplikací, stopky, pásmo

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Efekt pravidelného pohybu na tělesnou stavbu těla.
Stavba vyučovací jednotky.
Rozcvičení, hlavní část, závěrečná část
Sportovní oddíly a kluby, školní kroužky.
Seberealizace ve sportu

Orientuje se v základní sportovní terminologii.
Respektuje osobu rozhodčího, organizátora, soupeře a chová se dle regulí.
Akceptuje role diváka a nezasahuje do aktivity.
Dokáže vyhledat a zaznamenat informace o výsledcích sportovních akcí, soutěží a
disciplín.
Orientuje se v základním přehledu sportovních odvětví.
Je schopný zorganizovat jednoduchou pohybovou činnost ve formě utkání,
rozdělení do družstev a nastavení základních pravidel.
Zvládá s dopomocí uspořádat základní formu turnaje.
Vyzná se v jednoduchých záznamech aktivity a dokáže používat základní měřidla.
Dokáže určit jednotlivé měřené parametry.
Vyzná se v jednoduchých záznamech aktivity a dokáže používat základní měřidla.
Dokáže určit jednotlivé měřené parametry.

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
Pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu aerobní a anaerobní činnosti.
Vybere vhodná cvičení pro jednotlivé pohybové aktivity.
Vybere vhodná cvičení pro jednotlivé pohybové aktivity.
Cílevědomě se snaží zlepšovat své pohybové schopnosti a dovednosti.
Vybere vhodnou pohybovou aktivitu.
Cílevědomě se snaží zlepšovat své pohybové schopnosti a dovednosti.
Vybere vhodnou pohybovou aktivitu.
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8. ročník

Dynamické a statické rozcvičení.
Protahovací a uvolňovací cviky.
Doping a jeho následky

Zvolí vhodnou formu přípravy organismu na zatížení a následné zklidnění.
Využívá protahovací cviky na uvolnění zatížených partií těla.
Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Zná základní negativní dopady na sportovní výkonnost.
Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Návykové látky
Zná základní negativní dopady na sportovní výkonnost.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
Vhodná obuv a oblečení,
pohybová činnost vykonávat.
Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Sport ve vnitřních a venkovních prostorech.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
pohybová činnost vykonávat.
Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
Využití přírodních podmínek pro sport.
pohybová činnost vykonávat.
Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Zhodnotí aktuální situaci počasí, podmínek a prostředí, ve kterém se bude
Ochranné pomůcky.
pohybová činnost vykonávat.
Dokáže na tyto podmínky reagovat a uzpůsobit je požadovanému účely pohybové
aktivity.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Pohybová průprava, soutěživé hry; skoky, hody, obraty, speciální běžecká cvičení
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
Atletika - běh (sprint, vytrvalostní,), nízký start, štafety, skok daleký - rozběh, odraz Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Vrh koulí
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
Gymnastika - rovnovážná,, zpevňovací, koordinační a uvolňovací cvičení, akrobacie, Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
skoky na odrazovém můstku, malá trampolína -obratové a převratové skoky ,
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
cvičení na nářadí (hrazda-vis, vzpor, ručkování), kruhy - komíhání
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8. ročník

Úpoly - respekt k soupeři, přetahování a přetlačování, jednoduché modifikované
zápasy, úpolové hry

Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
Sportovní hry (fotbal, florbal, basketbal, volejbal, házená, vybíjená) - základní herní Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
činnosti jednotlivce,, přihrávka, herní kombinace u vybraných her, utkání, herní
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
role a funkce,
Netradiční sportovní hry (ringo, stolní tenis, frisbee)- znalost základních pravidel a
modifikace pravidel pro účely TV, využití správných pomůcek, výzbroj a výstroj

Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
Rozezná základní fáze pohybových dovedností a jejich provedení.
Běh, hod, chytání, skok, šplh, záznam pohybu a určení klíčových chyb,
Určí uzlové body základních technik..
Komunikace v TV - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály, gesta, sportovní Využívá TV názvosloví, využije znalost naučených gest a signálů.
slang a výrazy, rozhodnost v řízení utkání
Zvládne samostatně řídit jednoduché formy her, utkání a disciplín.
Respektuje různá místa pro pohybovou aktivitu a zvolí vhodné chování v tomto
Turistika a pohyb v přírodě, fair-play, aktuální dění ve sportu, bezpečnost
prostředí.
sportoviště a pomůcek, akustika prostředí,
Dokáže určit nebezpečná místa a zajistit jejich eliminaci.
Dokáže reagovat na nepříznivé situace a snaží se upravit taktiku během aktivity.
Rozestavení ve sportovních hrách a strategický plán při utkání či soutěži,
modifikovaná rozestavení v upravených hrách, atletické disciplíny - taktika a
Dokáže si rozdělit role v týmu a naplňovat jejich funkce.
strategie
Rozhodcovská gestikulace, akustické signály (píšťala).
Chování účastníků pohybových aktivit -divák, čtenář, komentátor - sportovní
výrazy, slang
Digitální technologie, internetové vyhledávání, záznamové archy, tabulky, grafy.
Rozdělení sportů dle kategorií - kontaktní, nekontaktní, míčové, pálkovací,
netradiční
Varianty volby týmu a aktivit, varianty her na zmenšeném prostoru a počtu
zúčastněných osob.
Postupové klíče v turnajích, specifika sportu jednotlivců a týmů.
Měření času, délky, výšky

Orientuje se v základní sportovní terminologii.
Respektuje osobu rozhodčího, organizátora, soupeře a chová se dle regulí.
Akceptuje role diváka a nezasahuje do aktivity.
Samostatně vyhledá informace o výsledcích sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Orientuje se v přehledu sportovních odvětví.
Dokáže rozdělit pohybové aktivity podle jejich účelu a významu.
Je schopný zorganizovat pohybovou činnost ve formě utkání, rozdělení do družstev
a nastavení základních pravidel.
Zvládá uspořádat základní formu turnaje a zná jeho principy.
Vyzná se v záznamech aktivity a dokáže používat základní měřidla.
Dokáže určit jednotlivé měřené parametry u různých aktivit a disciplín.
Je schopen interpretovat základní naměřená data a výsledky.
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8. ročník

Záznam do tabulek či aplikací, stopky, pásmo, záznamy pohybové aktivity, tělesné
parametry

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Vyzná se v záznamech aktivity a dokáže používat základní měřidla.
Dokáže určit jednotlivé měřené parametry u různých aktivit a disciplín.
Je schopen interpretovat základní naměřená data a výsledky.

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Význam pohybové aktivity.
Pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu aerobní a anaerobní činnosti.
Efekt pravidelného pohybu na tělesnou stavbu těla.
Vybere vhodná cvičení pro jednotlivé pohybové aktivity.
Nedostatek pohybové aktivity - následky (psychické , fyzické).
Vybere vhodná cvičení pro jednotlivé pohybové aktivity.
Jednotlivé části vyučovací hodiny (TJ)
Identifikuje jednotlivé fáze sportovní aktivity.
Cílevědomě se snaží zlepšovat své pohybové schopnosti a dovednosti.
Sport ve škole a nejbližším okolí - možnosti.
Vybere vhodnou pohybovou aktivitu pro různé účely a dokáže pojmenovat
sportovní možnosti ve svém okolí.
Cílevědomě se snaží zlepšovat své pohybové schopnosti a dovednosti.
Sportovní oddíly a kluby, školní kroužky.
Vybere vhodnou pohybovou aktivitu pro různé účely a dokáže pojmenovat
sportovní možnosti ve svém okolí.
Cílevědomě se snaží zlepšovat své pohybové schopnosti a dovednosti.
Seberealizace ve sportu.
Vybere vhodnou pohybovou aktivitu pro různé účely a dokáže pojmenovat
sportovní možnosti ve svém okolí.
Dynamické a statické rozcvičení.
Zvolí vhodnou formu přípravy organismu na zatížení a následné zklidnění.
Protahovací a uvolňovací cviky.
Využívá protahovací cviky na uvolnění zatížených partií těla.
Základní kompenzační cviky.
Pozná nejvíce zatěžované části těla během pohybové aktivity a dokáže
kompenzovat zatížení.
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9. ročník

Doping.

Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Zná základní negativní dopady na sportovní výkonnost.
Cigarety, drogy, alkohol a další návykové látky.
Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Zná základní negativní dopady na sportovní výkonnost.
Strava sportovce.
Dokáže upravit a regulovat pohybovou aktivitu na základě okolních vlivů (ovzduší)
Povolené podpůrné látky.
Dokáže upravit a regulovat pohybovou aktivitu na základě okolních vlivů (ovzduší)
Sestavení vyučovací hodiny
Dokáže upravit a regulovat pohybovou aktivitu na základě okolních vlivů (ovzduší)
Výběr pohybové aktivity
Dokáže upravit a regulovat pohybovou aktivitu na základě okolních vlivů (ovzduší)
Dokáže reagovat na vnější podmínky a přizpůsobí jim vhodnou pohybovou aktivitu.
Sport ve vnitřních a venkovních prostorech.
Přizpůsobí PA aktuálnímu fyzickému stavu zúčastněných cvičenců.
Rekreační, výkonnostní a vrcholový sport.
Dokáže reagovat na vnější podmínky a přizpůsobí jim vhodnou pohybovou aktivitu.
Přizpůsobí PA aktuálnímu fyzickému stavu zúčastněných cvičenců.
Dokáže reagovat na vnější podmínky a přizpůsobí jim vhodnou pohybovou aktivitu.
Využití přírodních podmínek pro sport.
Přizpůsobí PA aktuálnímu fyzickému stavu zúčastněných cvičenců.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Soutěživé hry; skoky, vrhy, obraty, speciální běžecká cvičení, silová průprava,
vytrvalost
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Atletika - běh (sprint, vytrvalostní,), nízký start, štafety , skok daleký - rozběh,
odraz, skok vysoký , Vrh koulí - (technika vrhu)
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
Gymnastika - rovnovážná,, zpevňovací, koordinační a uvolňovací cvičení, akrobacie, Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
stoje na rukou, přemety stranou, skoky na odrazovém můstku, malá trampolína Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
obratové a převratové skoky, cvičení na nářadí (hrazda), kruhy - komíhání, cvičení s
náčiním- overbally, balanční pomůcky, lana, expandery. parkour a překážkové
dráhy
Úpoly - respekt k soupeři, přetahování a přetlačování, modifikované zápasy,
úpolové hry,
Sportovní hry (fotbal, florbal, basketbal, házená) - základní herní činnosti
jednotlivce,, přihrávka, herní kombinace u vybraných her, utkání, herní role a
funkce, herní systémy

Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.

Netradiční sportovní hry (ringo, badminton, stolní tenis, frisbee)- znalost pravidel a Osvojuje a rozvíjí si základní pohybové dovednosti.
modifikace pravidel pro účely TV, využití správných pomůcek, výzbroj a výstroj,
Pojmenuje pohybové schopnosti a snaží se je zlepšovat.
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9. ročník

Běh, hod, chytání, skok,, záznam pohybu a určení klíčových chyb, zpětná vazba a
základní korekce

Určí uzlové body základních technik.
Rozpozná jednoznačné chyby a výchylky v provedení pohybové aktivity.
Dokáže podat zpětnou vazbu a korigovat chybně provedený cvik.
Komunikace v TV - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály, gesta, sportovní Zvládne samostatně řídit jednoduché formy her, utkání a disciplín.
slang a výrazy, rozhodnost v řízení utkání, tvorba vyučovací jednotky a její řízení
Samostatně vstupuje do vyučovací hodiny a zvolí typ aktivity.
Turistika a pohyb v přírodě,historie a současnost sportu – významné soutěže a
Jedná a chová se v souladu myšlenky Fair play.
sportovci, fair-play, aktuální dění ve sportu,bezpečnost sportoviště a pomůcek,
Zohledňuje pohlaví a tělesný stav osob a patřičně upraví své jednání k těmto
akustika prostředí.
osobám.
Respektuje různá místa pro pohybovou aktivitu a zvolí vhodné chování v tomto
prostředí.
Dokáže určit nebezpečná místa a zajistit jejich eliminaci.
Zvolí vhodnou formu komunikace pro domluvu základní strategie a taktiky družstva
Rozestavení ve sportovních hrách a strategický plán při utkání či soutěži,
modifikovaná rozestavení v upravených hrách, malé formy her, atletické disciplíny - a respektuje týmové cíle.
taktika a strategie
Dokáže reagovat na nepříznivé situace a snaží se upravit taktiku během aktivity.
Dokáže si rozdělit role v týmu a naplňovat jejich funkce.
Orientuje se v základní sportovní terminologii.
Rozhodcovská gestikulace, akustické signály (píšťala).
Respektuje osobu rozhodčího, organizátora, soupeře a chová se dle regulí.
Chování účastníků pohybových aktivit -divák, čtenář, komentátor - sportovní
Akceptuje role diváka a nezasahuje do aktivity.
výrazy, slang
Digitální technologie, internetové vyhledávání, záznamové archy, tabulky, grafy.
Samostatně vyhledá informace o výsledcích sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Rozdělení sportů dle kategorií - kontaktní, nekontaktní, míčové, pálkovací,
Orientuje se v přehledu sportovních odvětví.
netradiční
Dokáže rozdělit pohybové aktivity podle jejich účelu a významu.
Komunikace ve skupině, varianty volby týmu a aktivit, varianty her na zmenšeném Je schopný zorganizovat pohybovou činnost ve formě utkání, rozdělení do družstev
prostoru a počtu zúčastněných osob
a nastavení pravidel.
Dokáže určit jednotlivé měřené parametry u různých aktivit a disciplín.
Měření času, délky, výšky
Je schopen interpretovat základní naměřená data a výsledky.
Záznam do tabulek či aplikací, stopky, pásmo, záznamy pohybové aktivity, tělesné Dokáže určit jednotlivé měřené parametry u různých aktivit a disciplín.
parametry
Je schopen interpretovat základní naměřená data a výsledky.
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5.18 Pracovní výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Pracovní výchova

Člověk a svět práce
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede k získání
základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a k vytváření životní a profesní orientace žák
Zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické
okruhy, Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou
pro školu povinné.
Na 2. stupni je rozdělen na tematické okruhy, Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Provoz
a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou,Svět práce.
Na 1. i 2. stupni vzdělávání se žáci učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní
dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Jsou
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku v rozsahu 1 hod týdně. Na 1. stupni prochází žáci v každém ročníku všemi
předmětu (specifické informace o předmětu tematickými okruhy. Na 2. stupni jsou tematické okruhy zařazeny následovně:
6. ročník - chlapci - Práce s technickými materiály; děvčata - Příprava pokrmů
důležité pro jeho realizaci)
7. ročník - chlapci - Práce s technickými materiály; děvčata - Provoz a údržba domácnosti, všichni žáci Práce s laboratorní technikou
8. ročník - všichni žáci - Svět práce
9. ročník - všichni žáci Desing a konstruování
Výuka probíhá dle zaměření a potřeby - ve třídě, školních dílnách, v kuchyňce, v učebně fyziky, informatiky,
na školní zahradě. Je orientována na aktivitu žáka, spolupráci ve dvojici či ve skupině, hledání možností,
vysvětlování hypotéz.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Pracovní výchova

•

Člověk a svět práce
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Vedeme žáky k práci s různými materiály, přístroji, pomůckami, poznávání jejich vlastnosti a užití, používat
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové nástroje vhodným a bezpečným způsobem, plánovat a organizovat svoji činnost, dodržovat bezpečnost a
hygienu práce.
kompetence žáků
Vytváříme podmínky pro samostatné pozorování a experimentování, posuzování a vyvozování závěrů.
Kompetence k řešení problémů:
Směřujeme žáky k promýšlení, jakým způsobem, co nejsnáze a nejlépe splnit zadaný úkol(např. výrobek,
náčrtek, výkres, pokus) vzhledem ke jeho možnostem, podmínkám a zkušenostem.
Vedeme žáky k volbě vhodných způsobů řešení.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům (náčrtům, výkresům)
a komunikačním prostředkům, k přemýšlení o nich, reagování na ně a tvořivému využívání nových
poznatků.
Podporujeme žáky vyjadřovat své myšlenky a názory a využívat je při záznamu svých měření a pozorování.
Kompetence sociální a personální:
Při pracovní činnosti vedeme žáky, aby pozitivně ovlivňovali kvalitu společné práce a v případě potřeby
poskytli pomoc nebo o ni požádali, aby vytvářeli podmínky pro efektivní spolupráci s druhými při řešení
daného úkolu.
Rozvíjíme efektivní spolupráci.
Kompetence občanské:
Působíme na žáky tak, aby chápali základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a
rozhodovali se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Motivujeme žáky
rozhodovat se v zájmu ochrany zdraví a respektu k životnímu prostředí.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, dodržování vymezených
pravidel a k adaptování se na změněné pracovní podmínky .
Působíme na žáky tak, aby
přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, ale i z
hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí.
Kompetence digitální:
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Název předmětu

Pracovní výchova
Vedeme žáky k využívání digitální technologie při vyhledávání pojmů a zpracování výsledků své práce

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír, karton)
Vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů
Pracovní pomůcky a nástroje – využití
Vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů
Jednoduché pracovní postupy
Práce podle předlohy, slovního návodu
Lidové zvyky a tradice
Práce podle předlohy, slovního návodu
Stavebnice (plošné), sestavování modelů
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Práce s předlohou
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Pozorování přírody
Pozorování přírody – zaznamenávání pozorování
Pěstování pokojových rostlin
Péče o rostliny
Příprava tabule
Příprava tabule pro stolování
Základní pravidla správného stolování
Vhodné chování při stolování
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Pracovní výchova

2. ročník

•
•

Kompetence pracovní
Kompetence digitální

Učivo
Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil)
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Jednoduché pracovní postupy podle předlohy
Organizace práce
Lidové zvyky, tradice
Stavebnice (prostorové), sestavování modelů
Práce s návodem
Pozorování přírody, záznam z pozorování
Pěstování rostlin ze semen v místnosti (okrasné, léčivky, koření)
Jednoduchá úprava stolu
Pravidla správného stolování
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
Vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů jednoduchými postupy
Vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů jednoduchými postupy
Práce podle jednoduchého slovního návodu a předlohy
Práce podle jednoduchého slovního návodu a předlohy
Práce podle jednoduchého slovního návodu a předlohy
Elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Pozorování přírody – zaznamenávání pozorování a zhodnocení výsledků
Péče o nenáročné rostliny
Příprava tabule pro jednoduché stolování
Vhodné chování při stolování

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát,
Jednoduchými postupy vytvářet předměty z tradičních i netradičních materiálů
fólie)
Využití a funkce pracovních pomůcek a nástrojů
Jednoduchými postupy vytvářet předměty z tradičních i netradičních materiálů
Jednoduché pracovní operace a postupy
Práce podle slovního návodu, předlohy
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Pracovní výchova

3. ročník

Organizace práce

Práce podle slovního návodu, předlohy
Péče o nenáročné rostliny
Práce podle slovního návodu, předlohy
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Provádí pozorování přírody – zaznamenává ho a zhodnotí výsledky pozorování
Péče o nenáročné rostliny
Příprava tabule pro jednoduché stolování
Vhodné chování při stolování

Lidové zvyky, tradice a řemesla
Stavebnice (konstrukční), sestavování modelů
Práce s jednoduchým náčrtem
Pozorování přírody, záznam a zhodnocení pozorování
Základní podmínky pro pěstování rostlin
Výběr, nákup a skladování potravin
Správného stolování a jeho pravidla
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Pracovní postupy při vytváření výrobků z daného materiálu
Vytváření výrobků z daného materiálu podle představivosti pomocí přiměřených
pracovních operací a postupů
Prvky lidových tradic
Při tvořivých činnostech využívá prvků lidových tradic
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje podle použitého materiálu
Udržuje pořádek na pracovním místě
Na pracovním místě udržuje pořádek a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
Na pracovním místě udržuje pořádek a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu
Při úrazu poskytne první pomoc
Práce se stavebnicemi – jednoduchá montáž a demontáž
Při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a demontáž
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Pracovní výchova

4. ročník

Využití návodu, předlohy, náčrtu
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
První pomoc při úrazu
Pěstitelské činnosti, pokusy
Půda a její zpracování, výživa rostlin
Rostliny jedovaté
Pěstování rostlin a péče o ně podle zadaných pokynů
Vhodné pomůcky a nástroje pro pěstitelskou činnost
Zásady hygieny a bezpečnosti práce, udrží uspořádaný pracovní prostor
V modelové situaci ošetří drobné poranění
Základní vybavení kuchyně
Příprava jednoduchého pokrmu (vhodné potraviny, kuchyňské nádobí)
Zhodnocení připraveného pokrmu
Pravidla správného stolování a společenského chování
Upozorní na nevhodné chování
Udrží přehledný pracovní prostor
Dodrží základy hygieny a bezpečnosti práce
V modelové situaci ošetří drobné poranění v kuchyni
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
Poskytne první pomoc při úrazu
Jednoduché pěstitelské činnosti a pokusy, pozorování
Jednoduché pěstitelské činnosti a pokusy, pozorování
Jednoduché pěstitelské činnosti a pokusy, pozorování
Ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny podle daných zásad
Volí správné pomůcky, nástroje, náčiní podle pěstitelské činnosti
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce při pěstitelství
Poskytne první pomoc při úrazu – modelové situace
Orientuje se v základním vybavení kuchyně
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Dodržuje pravidla správného stolování a chování
Dodržuje pravidla správného stolování a chování
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

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

5. ročník

Učivo
Pracovní operace a postupy při práci s různým materiálem
Využije prvky a techniku lidových tradic ve své práci
Lidová řemesla
Vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje, náčiní podle materiálu
Pořádek na pracovním místě
Zásady hygieny a bezpečnosti
První pomoc při úrazu
Práce se stavebnicemi – montáž a demontáž
Práce podle návodu, předlohy, náčrtu. Vytváření předlohy pomocí tabulkového
editoru a malování
Dodrží zadaný pracovní postup
Zásady hygieny a bezpečnosti práce, udrží přehledný pracovní prostor
První pomoc při úrazu v modelové situaci
Pěstitelské činnosti- pokusy, pozorování
Založí jednoduchý pokus – růst a vývoj rostlin
Množení pokojových rostlin
Rostliny jako drogy, alergie
Aranžování květiny do nádoby a péče o ní
Vhodná volba pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti práce
V modelové situaci ošetří drobné poranění
Technika v kuchyni – historie a význam
Příprava jednoduchého pokrmu (vhodné potraviny, kuchyňské nádobí)
Dodržení postupu podle receptu
Zhodnocení připraveného pokrmu
Společenské chování a pravidla správného stolování

ŠVP výstupy
Vytváření výrobků z daného materiálu podle představivosti pomocí přiměřených
pracovních operací a postupů
Při tvořivých činnostech využívá prvků lidových tradic
Při tvořivých činnostech využívá prvků lidových tradic
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje podle použitého materiálu
Na pracovním místě udržuje pořádek a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Na pracovním místě udržuje pořádek a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Při úrazu poskytne první pomoc
Při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a demontáž
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
Poskytne první pomoc při úrazu
Jednoduché pěstitelské činnosti a pokusy, pozorování
Jednoduché pěstitelské činnosti a pokusy, pozorování
Jednoduché pěstitelské činnosti a pokusy, pozorování
Ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny podle daných zásad
Ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny podle daných zásad
Volí správné pomůcky, nástroje, náčiní podle pěstitelské činnosti
První pomoc při úrazu
První pomoc při úrazu
Orientuje se v základním vybavení kuchyně
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Dodržuje pravidla správného stolování a chování
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Pracovní výchova

5. ročník

Prostře stůl k obědu
Pořádek a čistota pracovních ploch

Dodržuje pravidla správného stolování a chování
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

Zásady hygieny a bezpečnosti práce
V modelové situaci ošetří drobné poranění v kuchyni
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, plasty,)
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou
kázeň
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
Jednoduché pracovní operace a postupy
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
Organizace práce, důležité technologické postupy
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
Technické náčrty a výkresy
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
Úloha techniky v životě člověka, tradice a řemesla
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
Organizace a bezpečnost práce.
Dokáže se orientovat v návodu k obsluze běžných spotřebičů používaných v
kuchyni.
Řád školní kuchyňky.
Dokáže se orientovat v návodu k obsluze běžných spotřebičů používaných v
kuchyni.
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Pracovní výchova

6. ročník

Základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
Výběr, nákup, skladování, skupiny potravin a sestavování jídelníčku.

Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.
Rozlišuje základní druhy potravin, zná jejich základní využití.
Orientuje se v základních zásadách ukládání, skladování a konzervace potravin.
Umí porozumět údajům na obalech potravin.
Úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy.
Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.
Umí odhadnout množství potravin pro spotřebu.
Dodržuje hygienické zásady při přípravě pokrmů.
Sestaví základní jídelníček.
Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů.
Provede jednotlivé kroky dle pracovního postupu a dodrží kázeň při práci.
Jednoduché prostírání.
Ovládá základní pravidla stolování.
Obsluha a chování u stolu.
Zná základní principy obsluhy u stolu ve společnosti.
Umí se při stolování kulturně a společensky chovat.
Slavnostní stolování v rodině.
Při stolování uplatňuje estetické cítění.
Zdobné prvky a květiny na stole.
Při stolování uplatňuje estetické cítění.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.
Bezpečnost a hygiena v provozu.
Provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí.
Bezpečně zachází ze základními čistícími prostředky.
První pomoc při popálení, opaření, řezných ranách.
Poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Dřevo
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Zásady hygieny a bezpečnosti při práci
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Technika a životní prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pracovní postupy, návody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace práce
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Pracovní výchova

6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Náčrt, výkres, návod
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výběr vhodného materiálu, postupu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Tradice, řemesla
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Využívá vhodné pracovní postupy a přístroje
Základní laboratorní postupy a metody – filtrace, krystalizace, neutralizace
Rozhodne o vhodných pomůckách a zařízeních pro vyřešení daného měření a
experimentování
Využívá vhodné pracovní postupy a přístroje
Přístroje, zařízení a pomůcky – sklo (zkumavky, baňky, kádinky, odměrné válce);
kov (držáky, svorky, kruh, síťky); pryž (zátky, hadičky, lžička, kapátka)
Rozhodne o vhodných pomůckách a zařízeních pro vyřešení daného měření a
experimentování
Využívá vhodné pracovní postupy a přístroje
Indikátory
Rozhodne o vhodných pomůckách a zařízeních pro vyřešení daného měření a
experimentování
Využívá vhodné pracovní postupy a přístroje
Laboratorní váhy
Rozhodne o vhodných pomůckách a zařízeních pro vyřešení daného měření a
experimentování
Soupravy pro mechaniku
Využívá vhodné pracovní postupy a přístroje
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7. ročník

Rozhodne o vhodných pomůckách a zařízeních pro vyřešení daného měření a
experimentování
Stopky, teploměr, kapaliny
Využívá vhodné pracovní postupy a přístroje
Rozhodne o vhodných pomůckách a zařízeních pro vyřešení daného měření a
experimentování
Sestavení pokusu podle návodu
Sestaví protokol, kde bude cíl experimentu, postup a zvolené metody práce,
zvolená měřidla s jejich identifikací, výsledky experimentu a formulace závěru
Odborná literatura, internet
Použije informační zdroje jako pomoc k provedení daného experimentu
Měření, pozorování
Při samotném experimentování a pozorování dbá na pravidla bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
Zásady PP při úrazu v laboratoři
Dodržuje pravidla učebny a poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou
kázeň
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
Jednoduché pracovní operace a postupy
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
Organizace práce, důležité technologické postupy
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
Technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
Úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí,
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
technika a volný čas, tradice a řemesla
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
Rozpočet, příjmy, výdaje, úspory.
Provádí jednoduché operace platebního styku a domácí účetnictví.
Hotovostní a bezhotovostní platební styk.
Provádí jednoduché operace platebního styku a domácí účetnictví.
Ekonomika domácnosti.
Provádí jednoduché operace platebního styku a domácí účetnictví.
Údržba oděvů a textilií.
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti.
Úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí.
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti.
Odpad a jeho ekologická likvidace.
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti.
Elektrotechnika v domácnosti.
Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby.
Elektrická instalace, elektrické spotřebiče, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba. Provádí drobnou domácí údržbu.
Bezpečnost a ekonomika provozu domácnosti.
Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem.
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Pracovní výchova

7. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Zásady hygieny a bezpečnosti při práci
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Technika a životní prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Výběr vhodného materiálu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Spolupráce na výrobku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výběr vhodného materiálu, postupu
Pracovní výchova
Učivo
Povolání, pracoviště a pracovní prostředí
Charakter pracovních prostředků a činností

Kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky

Poptávka na trhu práce

Možnosti drobného podnikání

8. ročník
ŠVP výstupy
Orientuje se v nabídce a poptávce na trhu práce.
Získá informace o volbě povolání.
Pochopí určité základní druhy pracovišť, vlivy pracovního prostředí na práci a
kontakt s lidmi.
Rozezná základní druhy pracovních prostředků, pracovních činností.
Pochopí určité základní druhy pracovišť, vlivy pracovního prostředí na práci a
kontakt s lidmi.
Rozezná základní druhy pracovních prostředků, pracovních činností.
Seznámí se s možnostmi absolventa ZŠ.
Zná předpoklady pro studium na střední škole.
Rozlišuje stupeň dosaženého vzdělání a délku odborné praxe.
Dokáže vyhodnotit výhody a nevýhody plynoucí z podnikání.
Má nejzákladnější představu o podmínkách a možnostech podnikání.
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8. ročník

Předpisy pro drobné podnikání
Formy podnikání
Obchodní společnosti
Podnikatelský záměr, management, marketing
Sebepoznávání
Akční plánování
Rozhodování
Adaptace na životní změny
Využití poradenských služeb
Přihláška na SŠ a zápisový lístek
Informační základna pro volbu povolání.
Práce s profesními informacemi a využití poradenských služeb.
Možnosti vzdělávání (náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení).
Informace a poradenské služby.
Zaměstnání a pracovní příležitosti v obci (regionu)
Způsoby hledání zaměstnání
Psaní životopisu
Pohovor u zaměstnavatele
Problémy nezaměstnanosti
Úřady práce
Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

Má nejzákladnější představu o podmínkách a možnostech podnikání.
Rozlišuje nejčastější formy podnikání.
Rozlišuje nejčastější formy podnikání.
Orientuje se v základních pojmech podnikání.
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Naučí se stanovit si realistické cíle a hledat účinné strategie k dosažení cílů a
odstraňování překážek.
Je schopen posoudit své možnosti v oblasti profesní orientace.
Je schopen posoudit své možnosti v oblasti profesní orientace.
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.
Seznámí se s postupy při přijímání uchazečů na střední školy.
Vyhledává, třídí a vhodně využívá informace k volbě povolání.
Vyhledává statistické údaje.
Vyhledává statistické údaje.
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh
práce.
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh
práce.
Uvědomuje si problémy nezaměstnanosti.
Uvědomuje si problémy nezaměstnanosti.
Orientuje se v základních právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Má nejzákladnější představu o principu daní, zdravotního a sociálního pojištění.
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Pracovní výchova

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program
Tvorba konstrukčních prvků,
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost,
nosnost, stabilitu aj.
Montáž a demontáž
Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
Zásady bezpečnosti a hygieny práce, první pomoc
Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne
první pomoc při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace práce

5.19 Volitelný předmět
5.19.1 Biologická praktika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6
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Název předmětu
Oblast

Biologická praktika

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Biologická praktika je jedním z vyučovacích předmětů, který žákovi umožňuje
poznávání přírody a aplikaci poznatků v praktickém životě. Rozvíjí dovednosti objektivně a spolehlivě
pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně a písemně
interpretovat. Navazuje na učivo předmětu Přírodopis, poznatky v něm získané prohlubuje a pomocí
pozorování a pokusů je ověřuje a upevňuje.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Biologická praktika svým obsahem prohlubuje učivo přírodopisu. Jeho zaměření je praktické předmětu (specifické informace o předmětu práce s přírodninami, laboratorní technikou, pozorování, pokusy, záznamy a prezentace výsledků.
Předmět Biologická praktika se vyučuje jako volitelný předmět v 7. ročníku 2 hodiny 1x za 14 dní.
důležité pro jeho realizaci)
Formy a metody práce:
- skupinová práce
- práce s informacemi v odborné literatuře a vyhledávání na internetu
- vycházky, exkurze
- terénní cvičení
- laboratorní práce
- projekty
Výuka probíhá:
- v odborné učebně, učebně v přírodě, terénu, kmenových třídách, v počítačové učebně
Vzdělávání v předmětu Biologická praktika směřuje k:
- vzbuzení aktivního zájmu o pozorování a poznávání přírody
- pochopení přírodních zákonů a vztahů mezi organismů
- uvědomění si vzájemné souvislosti vědních oborů
- získání zájmu o aktivní ochranu přírody
- zkoumání faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření,
experiment)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Učit se různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Naučit se experimentovat, porovnávat, vyvozovat závěry, zaznamenat a zdokumentovat experiment
kompetence žáků
Užívat odbornou terminologii
Využívat znalosti z jiných oborů
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Název předmětu

Biologická praktika
Kompetence k řešení problémů:
Přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech,
chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních faktů
Objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
Naučit se řešit problémy v týmu
Kompetence komunikativní:
Přesně a logicky uspořádaně se vyjadřovat
Stručně, přehledně a objektivně ústně i písemně sdělovat postup a výsledky pozorování a experimentů
Publikovat a prezentovat své názory a myšlenky
Kompetence sociální a personální:
Pracovat ve skupinách, společně stanovit pravidla pro práci ve skupině
Naučit se kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu a práci ostatních členů týmu
Upevňovat dobré mezilidské vztahy
Kompetence občanské:
Poznávat možnosti rozvoje i zneužití biologie
Jednat správně v různých život ohrožujících situacích
Důsledně dodržovat stanovená pravidla a pracovní postupy
Kompetence pracovní:
Vytvářet pozitivní vztah k práci
Optimálně plánovat, provádět soustavní pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a
vyhodnocovat
Využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku podle možností školy
Dodržovat při práci zásady bezpečnosti a chránit si své zdraví
Seznamovat se s různými profesemi v oblasti přírodních věd
Kompetence digitální:
Vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
Využívat výpočetní techniku, internet
Zpracovávat výsledky výzkumu s využitím digitálních technologií – tabulky, grafy, prezentace, videa
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Biologická praktika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Práce s mikroskopem

Práce s lupou

Práce s atlasy a určovacími klíči
Práce s laboratorní technikou
Práce s odbornou literaturou, internetem (informace)
Poznávačky základních druhů rostlin a živočichů

Terénní vycházky do okolí školy
Sběr a uchování přírodnin

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Užívá správné postupy při práci s mikroskopem a lupou
Připraví, pozoruje a popíše mikroskopický preparát
Porovná stavbu rostlinných a živočišných preparátů
Popíše stavbu orgánů a orgánových soustav rostlin a živočichů
Užívá správné postupy při práci s mikroskopem a lupou
Připraví, pozoruje a popíše mikroskopický preparát
Porovná stavbu rostlinných a živočišných preparátů
Popíše stavbu orgánů a orgánových soustav rostlin a živočichů
Pozoruje a popíše základní části těla hmyzu
Využívá dostupné informační zdroje, hledá a zpracovává informace
Užívá správné postupy při práci s mikroskopem a lupou
Připraví, pozoruje a popíše mikroskopický preparát
Využívá dostupné informační zdroje, hledá a zpracovává informace
Popíše rozmnožování rostlin
Projevuje pozitivní postoj k živočichům a rostlinám
Uvede charakteristiky řádů hmyzu
Určí základní zástupce hmyzu
Projevuje pozitivní postoj k živočichům a rostlinám
Prakticky pozoruje přírodu v okolí školy
Dodržuje zásady sběru přírodního materiálu
Prakticky pozoruje přírodu v okolí školy
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Biologická praktika

7. ročník

Prezentace výsledků práce

Připraví, pozoruje a popíše mikroskopický preparát
Popíše stavbu orgánů a orgánových soustav rostlin a živočichů
Projevuje pozitivní postoj k živočichům a rostlinám
Prakticky pozoruje přírodu v okolí školy

5.19.2 Specializovaná informatika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Specializovaná informatika
Volitelný předmět Specializovaná informatika se zabývá se automatizací, programováním, optimalizací
činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává
prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů,
projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie
jsou.
Žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení,
diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a
principům fungování digitálních technologií.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace
a dalšími.
Do výuky jsou zařazeny pokročilejší projekty práce s robotickými stavebnicemi, programování miko:bitu,
arduina.
Tato témata představují aplikovanou oblast, propojující informatiku a programování s technikou, umožňují
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Název předmětu

Specializovaná informatika
řešit praktické komplexní problémy, podporují tvořivost a projektovou činnost a rozvíjejí tak informatické
myšlení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Specializovaná informatika nabízíme jako volitelný předmět pro žáky,kteří mají hlubší zájem o
předmětu (specifické informace o předmětu programování a algoritmizaci. Je vyučován v 7. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku v
důležité pro jeho realizaci)
rozsahu dvě hodiny týdně.
V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho zařízení, aby docházelo k diskusi a
spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy,
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.
Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k řešení problémů:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Vedeme žáky k experimentování a objevování v prostředí dětských programovacích jazyků, kdy sestavují
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové projekt s využitím základních algoritmických konstrukcí (podmínky, cykly)
kompetence žáků
Podporujeme netradiční způsoby řešení, práci s chybou, odladění programu
Žákům předkládáme problémové úlohy, které je možné řešit úpravou stávajících programů
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky ke schopnosti efektivní komunikace jak s jednotlivci, tak v týmu
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům
druhých
Zaměřujeme se na schopnost účelně aplikovat strategie pro řešení problémů, aplikovat tvůrčí myšlení a
činit závěry
Specializovaná informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Učivo
ŠVP výstupy
Sestavení programu a oživení robota
Sestaví program pro robotické hračky a stavebnice a otestuje jej
Čtení programu, nalezení a odstranění chyby
Přečte program, najde v něm chybu a odstraní ji
Vytvoření přehledného programu – opakování, vlastní bloky
Používá opakování, rozhodování, proměnné
Programovací projekt a plán jeho realizace
Řeší problémy sestavením algoritmu
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7. ročník

Popsání problému, vytvoření programu – opakování, vlastní bloky, větvení,
podprogramy, posílání zpráv
Testování, odladění, odstranění chyb
Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků seznamu
Úprava programu pro řešení obdobných projektů
Specializovaná informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
Ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Hotový program upraví pro řešení příbuzného problému

8. ročník

•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Učivo
ŠVP výstupy
Sestavení a oživení robotické stavebnice
Sestaví program pro robotickou stavebnici (Micro:bit, Arduino, m-Bot apod.) a
otestuje jej
Testování a odladění programu
Přečte program, najde v něm chybu a odstraní ji
Používá vstupy ke spouštění a řízení běhu programu
Senzory, LED displej, tlačítka, propojování kabely
Ovládá výstupní zařízení
Připojení a ovládání externích zařízení
Připojení externích zařízení
Programovací projekt a plán jeho realizace. Popsání problému
Řeší problémy sestavením algoritmu
Sestavení přehledného programu – využití opakování, větvení podprogramů,
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
posílání zpráv, proměnné, animace
vyřešení problému
Testování a ladění programu
Ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
Tvorba her s ovládáním, více seznamů
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Tvorba her, příkazy hudby, proměnné a seznamy
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Úprava hotového programu pro řešení obdobného problému
Hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
Specializovaná informatika
Výchovné a vzdělávací strategie
Učivo

9. ročník

•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
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9. ročník

Sestavení a oživení robotické stavebnice
Testování a odladění programu
Senzory, LED displej, tlačítka, propojování kabely
Připojení a ovládání externích zařízení
Programovací projekt a plán jeho realizace. Popsání problému
Sestavení přehledného programu – využití opakování, větvení podprogramů,
posílání zpráv, proměnné, animace
Testování a ladění programu
Tvorba her s ovládáním, více seznamů
Tvorba her, příkazy hudby, proměnné a seznamy
Úprava hotového programu pro řešení obdobného problému

Sestaví program pro robotickou stavebnici (Micro:bit, Arduino, m-Bot apod.) a
otestuje jej
Přečte program, najde v něm chybu a odstraní ji
Používá vstupy ke spouštění a řízení běhu programu
Ovládá výstupní zařízení
Připojení externích zařízení
Řeší problémy sestavením algoritmu
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
Ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Hotový program upraví pro řešení příbuzného problému

5.19.3 Sportovní výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Sportovní výchova
Sportovní výchova poskytuje pokročilé pohybové vzdělání, zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou kondici. V
problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé
straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální
pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové.
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Sportovní výchova
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žáků prožitek z pohybu,
dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Velmi důležité je motivační
hodnocení žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Sortovní výchova je volitelný předmět pro žáky 8. a 9. ročníků. Časová dotace je 2 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Výuka probíhá ve vnitřních prostorách školních tělocvičen (velká tělocvična, malá tělocvična, úpolový sál),
ve venkovním prostředí (školní hřiště, dvůr školy, sportovní areály města Příbram, blízké okolí školy) či
důležité pro jeho realizaci)
učebnách školy.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka hromadná, skupinová, párová, individuální
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k využívání nově nabytých poznatků v praktickém životě, které uvádějí do souvislostí s již
dříve nabytými. Zároveň mají možnost k realizaci vlastních nápadů, tvořivosti a kreativity. Motivujeme je i k
sebehodnocení a poznání vlastních fyzických a psychických dispozic. Individuálním přístupem k žákům
maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Zařazujeme metody, které podporují zvídavost. Žáci se účastní
různých sportovních soutěží a závodů.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci jsou vedeni k aktivnímu zapojení se při řešení různorodých situací při sportovní činnosti. Dostávají
podněty k řešení variabilně proměnných situací s ohledem na danou okolnost. Žáci jsou zapojeni do všech
fází činností, jako je plánování, organizování, příprava, realizace, řízení a hodnocení událostí. Výuka je
vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit. Žáci si postupně
zdokonalují schopnost orientovat se v problematice pohybových činností. Tyto činnosti a odlišné situace se
učí řešit a vyhodnocovat vhodným způsobem.
Kompetence komunikativní:
Žáci jsou vedeni k různé formě komunikace, ke které ve sportovním odvětví dochází. Základem je aktivní
zapojení žáků do verbální i neverbální komunikace v rámci stanovených pravidel. Žáci jsou nabádáni k
etické komunikaci a interakci – vhodná komunikace se spolužáky, s učiteli i s ostatními dospělými ve škole i
mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň
naslouchat názorům druhých. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami.
Kompetence sociální a personální:
Žáci se učí fungování a participaci v různorodých skupinách, či individuálních činnostech během výuky. Je
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Sportovní výchova
podněcován respekt k autoritám, nejen ve sportovním odvětví, ale i v společenském životě. Při výuce jsou
žáci často postaveni do odlišných rolí, kde se učí vhodně spolupracovat a účastnit se jednotlivých aktivit.
Žáci společně s pedagogy vytvářejí pravidla práce v týmu, která pozitivně ovlivňují kvalitu společně
vytvořené práce. Žáci se společně podílejí na utváření pozitivní atmosféry v týmu a na základě
ohleduplnosti a úcty posilují vzájemné vztahy.
Kompetence občanské:
Žáci jsou vedeni k základnímu dodržování postojů a jednání v duchu fair-play. Ve svých týmech si žáci
společně stanovují pravidla chování s přenosem do osobního života. Žáci se učí samostatně rozhodovat a
nést následky za svá rozhodnutí. Žáci by měli zohledňovat svoji pozici ve skupině a místě kde se nachází.
Žáky motivujeme k dodržování zdravého životního stylu ve všech možných ohledech.
Kompetence digitální:
Při výuce jsou žáci schopni používat běžná digitální zařízení vhodná k vyučovanému předmětu. Učí se
pracovat s aplikacemi a jejich jednotlivými funkcemi k zaznamenávání, tvorbě, vyhodnocování a prezentaci
získaných dat. Zároveň se učí vyhledávat a rozpoznávat věrohodné informační zdroje.

Sportovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Kompetence sociální a personální
Učivo
ŠVP výstupy
Význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití - aerobní a anaerobní zatížení
Rozumí smyslu jednotlivých druhů cvičení a jejich použití ve sportovním tréninku.
silové, rychlostní a vytrvalostní cvičení
Příprava na cvičení - rozcvičení ( různé formy)
Samostatně připraví organismus na různou pohybovou aktivitu.
Doping. Cigarety, drogy, alkohol a další návykové látky.
Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Vhodná strava sportovce.
Popíše vhodný režim sportovce.
Hygiena ve sportu, denní režim
Popíše vhodný režim sportovce.
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8. ročník

Sportovní hry
Význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, myšlení a kreativity
Základní pravidla
Organizace a rozhodování
Bezpečnost a hygiena
Sportovní oblečení, výstroj, výzbroj
Fairplay
Fotbal, florbal, basketbal, házená, softball - rozvoj herních činností jednotlivce

Herní kombinace

Herní systémy

Utkání

Rozestavení a herní role
Základní taktika a strategie
Signalizace a gesta ve sportu
Tvorba a zápis do tabulek
Záznamové archy
Ovládání základních programů na PC
Netradiční sportovní hry (flagfotbal, badminton, stolní tenis, futsal)- znalost
základních pravidel a modifikace pravidel pro účely TV

Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, myšlení a
kreativity.
Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, myšlení a
kreativity.
Aplikuje základy pravidel a dokáže je používat při rozhodování.
Aplikuje základy pravidel a dokáže je používat při rozhodování.
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hygienických návyků.
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hygienických návyků.
Řídí se myšlenkou fairplay a čestného jednání.
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Přizpůsobí své chování stavu utkání a dokáže reagovat na změny.
Přizpůsobí své chování stavu utkání a dokáže reagovat na změny.
Osvojuje si základní gesta a povely rozhodčího
Dokáže zapisovat a prezentovat výsledky sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Dokáže zapisovat a prezentovat výsledky sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Dokáže zapisovat a prezentovat výsledky sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Využívá netradiční sportovní hry pro zpestření a doplnění pohybové aktivity.
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití - aerobní a anaerobní zatížení
Rozumí smyslu jednotlivých druhů cvičení a jejich použití ve sportovním tréninku.
silové, rychlostní a vytrvalostní cvičení
Příprava na cvičení - rozcvičení ( různé formy)
Samostatně připraví organismus na různou pohybovou aktivitu.
Doping. Cigarety, drogy, alkohol a další návykové látky.
Dokáže identifikovat látky negativně ovlivňující zdraví a sportovní aktivitu.
Vhodná strava sportovce.
Popíše vhodný režim sportovce.
Hygiena ve sportu, denní režim
Popíše vhodný režim sportovce.
Sportovní hry
Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, myšlení a
kreativity
Význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, myšlení a kreativity
Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, myšlení a
kreativity
Základní pravidla
Aplikuje základy pravidel a dokáže je používat při rozhodování.
Organizace a rozhodování
Aplikuje základy pravidel a dokáže je používat při rozhodování.
Bezpečnost a hygiena
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hygienických návyků.
Sportovní oblečení, výstroj, výzbroj
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hygienických návyků.
Fairplay
Řídí se myšlenkou fairplay a čestného jednání.
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
Fotbal, florbal, basketbal, házená, softball - rozvoj herních činností jednotlivce
Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
Herní kombinace
Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Herní systémy
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
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9. ročník

Utkání

Rozestavení a herní role
Základní taktika a strategie
Signalizace a gesta ve sportu
Tvorba a zápis do tabulek
Záznamové archy
Ovládání základních programů na PC
Netradiční sportovní hry (flagfotbal, badminton, stolní tenis, futsal) - znalost
základních pravidel a modifikace pravidel pro účely TV

Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Využívá a aplikuje herní systémy a kombinace ve sportovních hrách.
Zdokonaluje své pohybové dovednosti.
Je schopen organizovat a řídit různé formy utkání, disciplín, soutěže.
Přizpůsobí své chování stavu utkání a dokáže reagovat na změny.
Přizpůsobí své chování stavu utkání a dokáže reagovat na změny.
Osvojuje si základní gesta a povely rozhodčího
Dokáže zapisovat a prezentovat výsledky sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Dokáže zapisovat a prezentovat výsledky sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Dokáže zapisovat a prezentovat výsledky sportovních akcí, soutěží a disciplín.
Využívá netradiční sportovní hry pro zpestření a doplnění pohybové aktivity.

5.19.4 Konverzace v cizím jazyce

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Konverzace v cizím jazyce
Konverzace v anglickém jazyce je volitelný předmět určený pro žáky 9. ročníku, kteří si chtějí procvičit a
zdokonalit již získané znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. Vyučovací předmět je primárně zaměřen na
rozvíjení dovedností ústního vyjadřování. Nedílnou součástí je také poslech a čtení. Důraz je kladen na
budování slovní zásoby, konverzačních dovedností a získání všeobecných znalostí o anglicky mluvících
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Název předmětu

Konverzace v cizím jazyce
zemích a České republice. Tyto získané znalosti a dovednosti poskytují žákům efektivní nástroje pro
komunikaci a porozumění ostatním, v různých životních situacích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace
předmětu (specifické informace o předmětu Volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce je v devátém ročníku vyučována jedenkrát týdně při
hodinové dotaci 45 minut.
důležité pro jeho realizaci)
Organizační formy
Při výuce tohoto předmětu je preferována práce ve dvojicích a skupinová práce. Nedílnou součástí výuky je
práce s autentickými texty a audionahrávkami, práce s časopisy a internetovými zdroji. Slovní zásoba je
prohlubována s pomocí cizojazyčných a výkladových slovníků. Komunikační dovednosti si žáci rozvíjejí
formou diskuzí, debat, dialogů a simulací různých každodenních situací.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Konverzace v anglickém jazyce vede žáky k pochopení důležitosti schopnosti efektivně komunikovat v cizím
jazyce pro jejich budoucí studium i osobní život.
Praktická témata blízká žákovi pomáhají pochopit smysl a cíl učení a prohlubuje jejich pozitivní vztah
k němu.
Vyhledávání, shromažďování a zpracování informací ve vhodné literatuře a na internetu pomáhá žákům při
dalším studiu a vzdělávání se.
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
Využívání simulace situací z každodenního života se žáci v praxi učí, jak danou situaci řešit. Žáci se učí
pracovat se známou slovní zásobou a odvozování významu neznámých slovních spojení.
Při řešení problémů jsou žáci podporováni využívat týmovou spolupráci a pomoc spolužáků.
Kompetence komunikativní:
Žáci jsou vedeni k porozumění sdělení a psaného projevu v anglickém jazyce a odpovídajícím reakcím na
ně.
Důležitou součástí předmětu je naslouchání projevu a názoru ostatních a pozorování nonverbálních
projevů při komunikaci.
Kompetence sociální a personální:
Práce ve skupině povzbuzuje žáky vnímat vzájemné odlišnosti a vlastnosti, jako prostředek efektivní
spolupráce – spoluprací lze lépe dosáhnout osobních i společných cílů.
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Název předmětu

Konverzace v cizím jazyce
Zároveň nabízí možnost rozvíjet u žáků schopnost hodnocení práce v týmu a podílet se na vytváření
cílového produktu v různých rolích.
Důležitou součástí spolupráce je dodržování zásad slušného chování.
Kompetence digitální:
Zařazování práce s digitálními zdroji a výpočetní technikou v hodinách konverzace v anglickém jazyce rozvíjí
digitální gramotnost žáků.

Konverzace v cizím jazyce
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Výběr povolání
Jednoduchým způsobem se vyjádří o svých plánech do budoucna
Zdraví a nemoci
Popíše svůj zdravotní stav
Dorozumí se u lékaře
Prezentuje zásady zdravého životního stylu
Zásady zdravého životního stylu
Prezentuje své stravovací návyky
Nakupování (jídlo, pití, oblečení)
Dorozumí se v restauraci, v obchodě
Dorozumí se v jednoduchých situacích souvisejících s cestováním
Cestování (v hotelu, na letišti, na nádraží)
Prezentuje své zážitky z cestování
Reflektuje rozdíly ve svátcích a tradicích své vlasti a anglicky mluvících zemích
Svátky a tradice (ČR vs. anglicky mluvící země)
Prezentuje, jak slaví svátky se svou rodinou
Vzdělávání (ČR vs. anglicky mluvící země)
Uvede základní rozdíly v českém školství a ve školství v hlavních
Poskytne základní informace o své vlasti
Památky a významná místa ČR
Prezentuje významná místa a památky
Anglicky mluvící země a jejich charakteristické rysy
Uvede hlavní anglicky mluvící země a podá o nich základní informace
Kultura a média (literatura, TV, film, kino, divadlo, časopisy, internet)
Popíše svůj kulturní život
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Konverzace v cizím jazyce

9. ročník

Globální problémy lidstva - hladomor, války, závislosti, nemoci
Výběr školy
Sociální sítě a jejich dopadna svět

Prezentuje své oblíbené osobnosti
Seznámí se s významnými představiteli kulturního života anglicky mluvících zemí
Prezentuje základní světové problémy
Jednoduchým způsobem se vyjádří o svých plánech do budoucna

5.19.5 Domácnost

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast

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

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Domácnost

Charakteristika předmětu

Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací obsah tematického okruhu
Příprava pokrmů. Předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky při přípravě
pokrmů, vede k pozitivnímu vztahu k práci a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v
běžném životě, učí organizaci a plánování práce, učí hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu, může
přispět k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah je určen všem žákům (tedy chlapcům
i dívkám bez rozdílu) 9.ročníku. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování
zásad bezpečnosti a hygieny při práci
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka je realizována v 9.ročníku formou 1 hodiny jednou týdně ve skupině maximálně 15 žáků . Probíhá
předmětu (specifické informace o předmětu převážně v odborné učebně – cvičná kuchyňka.
Výuka probíhá formou skupinové práce s využitím odborných materiálů, pracovních listů, odborné
důležité pro jeho realizaci)
literatury a ICT technologií. Vzdělávání je doplněno i krátkodobými projekty, exkurzemi a besedami
vztahujícími se k jednotlivým tématům.
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Domácnost

9. ročník

Učivo
Organizace a bezpečnost práce.

Řád školní kuchyňky.

Základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu.
Výběr, nákup, skladování, skupiny potravin a sestavování jídelníčku.

Úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy.
Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů.

Pokrmy studené kuchyně – pomazánky, chlebíčky.
Saláty zeleninové a ovocné z domácích i dovozových surovin, čerstvých i
konzervovaných.
Tepelné úpravy, smažená bezmasá jídla, různé přílohy.

Příprava masitých pokrmů.

Vánoční a velikonoční menu a pečení.

ŠVP výstupy
Dokáže se orientovat v návodu k obsluze běžných spotřebičů používaných v
kuchyni.
Zná a dodržuje řád cvičné kuchyně, hygienicky správně, bezpečně a hospodárně
nakládá s kuchyňským náčiním a přístroji, surovinami i kuchyňskými odpady.
Dokáže se orientovat v návodu k obsluze běžných spotřebičů používaných v
kuchyni.
Zná a dodržuje řád cvičné kuchyně, hygienicky správně, bezpečně a hospodárně
nakládá s kuchyňským náčiním a přístroji, surovinami i kuchyňskými odpady.
Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.
Rozlišuje základní druhy potravin, zná jejich základní využití.
Orientuje se v základních zásadách ukládání, skladování a konzervace potravin.
Umí porozumět údajům na obalech potravin.
Sestaví základní jídelníček.
Provede jednotlivé kroky dle pracovního postupu a dodrží kázeň při práci.
Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.
Sestaví základní jídelníček.
Dodržuje hygienické zásady při přípravě pokrmů.
Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.
Umí odhadnout množství potravin pro spotřebu.
Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.
Umí odhadnout množství potravin pro spotřebu.
Naučí se bezpečně ovládat elektrické spotřebiče v cvičné kuchyňce.
Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.
Umí odhadnout množství potravin pro spotřebu.
Naučí se bezpečně ovládat elektrické spotřebiče v cvičné kuchyňce.
Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.
Umí odhadnout množství potravin pro spotřebu.
Naučí se bezpečně ovládat elektrické spotřebiče v cvičné kuchyňce.
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Domácnost

9. ročník

Úprava stolu a stolování - jednoduché prostírání - obsluha a chování u stolu slavnostní stolování - ozdobné prvky a květiny na stole. Jednoduché prostírání.

Bezpečnost a hygiena v provozu.

První pomoc při popálení, opaření, řezných ranách.

Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.
Umí odhadnout množství potravin pro spotřebu.
Provede jednotlivé kroky dle pracovního postupu a dodrží kázeň při práci.
Ovládá základní pravidla stolování.
Zná základní principy obsluhy u stolu ve společnosti.
Umí se při stolování kulturně a společensky chovat.
Při stolování uplatňuje estetické cítění.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.
Provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí.
Bezpečně zachází ze základními čistícími prostředky.
Při úrazu v kuchyni neprodleně a správně poskytne první pomoc a zajistí další
pomoc odbornou, je-li nutná.

5.19.6 Ekologická praktika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Ekologická praktika
Vyučovací předmět Ekologická praktika je jedním z vyučovacích předmětů, který žákovi umožňuje
poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si
užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Učí žáky rozlišovat příčiny
přírodních jevů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je (popř. ovlivňovat).
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Název předmětu
Ekologická praktika
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Ekologická praktika poskytuje ucelený přehled na přírodu, na život, jeho rozmanité
předmětu (specifické informace o předmětu projevy, podmínky a vývoj, na vztahy člověka k přírodě. Zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a
důležité pro jeho realizaci)
poznávání nejen jednotlivých přírodnin, ale také přírodních celků a jejich změn. Důsledně sleduje i
postupné rozvíjení poznatků a utváření vztahů k přírodě, k životu a ke zdraví. Vede k porozumění
souvislostem mezi činností lidí a stavem životního prostředí a k uvažování a jednání, která preferují co
nejefektivnější využívání přírodních zdrojů a co nejširšího využívání obnovitelných zdrojů energie.
Předmět Ekologická praktika se vyučuje jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Formy a metody práce
• skupinová práce
• práce s informacemi v odborné literatuře a vyhledávání na internetu
• vycházky, exkurze
• terénní cvičení
• projekty
Výuka probíhá:
v odborné učebně, učebně v přírodě, terénu, kmenových třídách, v počítačové učebně
Vzdělávání v předmětu Ekologická praktika směřuje k:
• vzbuzení aktivního zájmu o pozorování a poznávání přírody
• pochopení přírodních zákonů a vztahů mezi organismy
• porozumění podstatě přírodních jevů a podmínkám existence života
• uvědomění si vzájemné souvislosti vědních oborů a závislosti člověka na přírodě
• získání schopnosti orientace v základních ekologických problémech současnosti
• získání zájmu o aktivní ochranu přírody
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Učit se různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Užívat odbornou terminologii
Využívat znalosti z jiných oborů
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
Vytvářením praktických problémových úloh a situací prakticky řešit problémy
Přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech,
chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních faktů
Objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
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Název předmětu

Ekologická praktika
Naučit se řešit problémy v týmu
Kompetence komunikativní:
Přesně a logicky uspořádaně se vyjadřovat
Zvyšovat kulturní úroveň psaného i mluveného projevu
Respektovat názory druhých, umět argumentovat
Publikovat a prezentovat své názory a myšlenky
Využívat informační a komunikační prostředky a technologie
Kompetence sociální a personální:
Pracovat ve skupinách, společně stanovit pravidla pro práci ve skupině
Učit se zastávat v týmu různé role
Naučit se kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu a práci ostatních členů týmu
Upevňovat dobré mezilidské vztahy
Kompetence občanské:
Poznávat možnosti rozvoje i zneužití biologie
Mít odpovědnost za své zdraví a zachování životního prostředí
Jednat správně v různých život ohrožujících situacích
Důsledně dodržovat stanovená pravidla a pracovní postupy
Chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní
životní prostředí
Rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní:
Vytvářet pozitivní vztah k práci
Optimálně plánovat, provádět soustavní pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a
vyhodnocovat
Využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku podle možností školy
Dodržovat při práci zásady bezpečnosti a chránit si své zdraví
Seznamovat se s různými profesemi v oblasti přírodních věd
Kompetence digitální:
Vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
Využívat informační a komunikační prostředky a technologie
Využívat výpočetní technku a internet
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Název předmětu

Ekologická praktika
Prezentovat výsledky práce s využitím digitálních technologií

Ekologická praktika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Uvede příklady druhové a ekosystémové rozmanitosti v přírodě
Rozmanitost ekosystémů přírody – les, vodní zdroje, lidská sídla, kulturní krajina
Popíše, které ekosystémy jsou v okolí
Příroda Příbramska – chráněná maloplošná území Příbramska
Vysvětlí význam a způsoby ochrany jednotlivých druhů organismů i ochrany celých
ekosystémů s ohledem na regionální zvláštnosti
Rozliší maloplošná a velkoplošná chráněná území ČR
CHKO ČR, národní parky, biosférické rezervace
Vyjmenuje naše národní parky
Ochrana přírody v Evropě – organizace, dokumenty
Popíše ochranu přírody v Evropě
Objasní význam vody pro život na Zemi
Biotické podmínky života
Vysvětlí podstatu abiotických a biotických podmínek života
Objasní význam vody pro život na Zemi
Abiotické podmínky života
Vysvětlí podstatu abiotických a biotických podmínek života
Druhová rozmanitosti
Uvede význam biodiverzity pro život na Zemi
Dlouhodobé programy k růstu ekologického vědomí spolužáků
Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí
Regionální ochrana
Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí
Organizace ekoprovozu školy
Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí
Dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě
Praktické metody poznávání přírody
Využívá metody práce osvojené v přírodopisu
Exkurze, besedy
Dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě
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Ekologická praktika

8. ročník

Odpadové hospodářství v obci
Lokální ekologické problémy
Životní prostředí a zdraví
Život v bezpečí
Hygiena tělesná a duševní
Stravou ke zdraví

Objasní ekologické problémy v obci a jejím okolí
Objasní ekologické problémy v obci a jejím okolí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí

Ekologická praktika
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Učivo
ŠVP výstupy
Uvede příklady druhové a ekosystémové rozmanitosti v přírodě
Rozmanitost ekosystémů přírody – les, vodní zdroje, lidská sídla, kulturní krajina
Popíše, které ekosystémy jsou v okolí
Příroda Příbramska – chráněná maloplošná území Příbramska
Vysvětlí význam a způsoby ochrany jednotlivých druhů organismů i ochrany celých
ekosystémů s ohledem na regionální zvláštnosti
CHKO ČR, národní parky, biosférické rezervace
Rozliší maloplošná a velkoplošná chráněná území ČR
Vyjmenuje naše národní parky
Ochrana přírody v Evropě – organizace, dokumenty
Popíše ochranu přírody v Evropě
Objasní význam vody pro život na Zemi
Biotické podmínky života
Vysvětlí podstatu abiotických a biotických podmínek života
Objasní význam vody pro život na Zemi
Abiotické podmínky života
Vysvětlí podstatu abiotických a biotických podmínek života
Druhová rozmanitosti
Uvede význam biodiverzity pro život na Zemi
Dlouhodobé programy k růstu ekologického vědomí spolužáků
Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí
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Ekologická praktika
Regionální ochrana
Organizace ekoprovozu školy
Praktické metody poznávání přírody
Exkurze, besedy
Odpadové hospodářství v obci
Lokální ekologické problémy
Životní prostředí a zdraví
Život v bezpečí
Hygiena tělesná a duševní
Stravou ke zdraví

9. ročník
Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí
Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí
Dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě
Využívá metody práce osvojené v přírodopisu
Dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě
Objasní ekologické problémy v obci a jejím okolí
Objasní ekologické problémy v obci a jejím okolí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí
Uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím
se hodnotí stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Charakteristika stupňů prospěchu
1 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo stanovené osnovami školního vzdělávacího programu.
Je bystrý, pohotový, dobře chápe souvislosti a samostatně řeší problémy. Vyjadřuje se a
komunikuje výstižně a poměrně přesně. Získané vědomosti a dovednosti účinně využívá i při
samostatné práci. Aktivně se podílí na skupinové – týmové práci. Projevuje zájem o další
vzdělávání a učení.
2 – chvalitebný: Žák učivo stanovené osnovami školního vzdělávacího programu ovládá.
Uvažuje celkem samostatně a poměrně výstižně se vyjadřuje a komunikuje. Získané vědomosti a
dovednosti využívá při řešení úkolů. Může se dopouštět drobných chyb, při práce nepotřebuje
výraznějších podnětů. Snaží se pracovat samostatně a podílet se na skupinové – týmové práci. Na
vyučování se připravuje.
3 – dobrý: Žák v podstatě ovládá učivo stanovené osnovami školního vzdělávacího programu.
Projevuje menší samostatnost v myšlení. Účastní se komunikace, ale jeho vyjadřování není vždy
přesné. Úkoly řeší s částečnou pomocí, případné chyby dovede odstranit. Částečně se podílí na
skupinové – týmové práci, je třeba ho více motivovat. Nebývá vždy připraven na vyučování.
4 – dostatečný: Žák učivo stanovené osnovami školního vzdělávacího programu ovládá s
výraznými mezerami. V myšlení je nesamostatný, komunikuje a vyjadřuje se se značnými
obtížemi. Při řešení úkolů se dopouští podstatných chyb, nesnadno je překonává a těžko je
odstraňuje. Jeho podíl na skupinové – týmové práci je minimální. Projevuje malý zájem o učení.
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5 – nedostatečný: Žák učivo stanovené osnovami školního vzdělávacího programu neovládá.
Odpovídá nesprávně i na návodné otázky. Úkoly nedokáže plnit ani s pomocí učitele. Motivace
k práci je naprosto neúčinná, o učení neprojevuje ani minimální zájem.
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření ( výtvarná výchova, hudební
výchova, tělesná a sportovní výchova, osobnostní a sociální výchova )
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky osnov
školního vzdělávacího programu hodnotí:
•

stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu

•

osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace

•

poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti

•

kvalita projevu

•

vztah žáka k činnostem a zájem o ně

•

estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti

•

v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost, snaha zlepšovat se a jeho péče o vlastní zdraví

Hodnocení žáků na vysvědčení:
a. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni: velmi dobré – 1; uspokojivé – 2; neuspokojivé – 3.
b. Výsledky vzdělávání v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení
stupni prospěchu: výborný – 1; chvalitebný – 2; dobrý – 3; dostatečný – 4; nedostatečný –
5.
c. Při hodnocení žáka podle bodů a) a b) se na prvním stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.
Slovní hodnocení:
a. Text slovního hodnocení je formulován do vět, nikoliv hesel. Výsledky vzdělávání žáka jsou
popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání, které žák dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím obsahu jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k jeho
věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji,
ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání a naznačení možností dalšího rozvoje
žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným
neúspěchům žáka a jak je překonávat. Z textu hodnocení musí jasně vyplývat, zda žák
v daném klasifikačním období prospěl či neprospěl.
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b. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení
na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Podkladem pro rozhodnutí ředitele školy je
také zpráva pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení. Rodiče podají žádost o použití slovního
hodnocení do 15. listopadu.
c. Slovně hodnoceni mohou být žáci s prokázanou vývojovou poruchou učení v předmětech
český jazyk, cizí jazyk, matematika, případně i v dalších předmětech, do kterých se
porucha promítá.
d. Slovní hodnocení se zakládá do katalogového listu žáka. Do klasifikace daného předmětu
v katalogovém listu zapíše vyučující známku z daného předmětu podle zásad pro
převedení slovního hodnocení do klasifikace, do rubriky „Důležitá sdělení o žákovi,…“
zapíše školní rok – předmět – slovní hodnocení a do rubriky „Přílohy“ poznamená vložení
kopie slovního hodnocení.
e. Třídní učitel použije při slovním hodnocení předepsaný formulář vysvědčení.
f.

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení
v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této
školy nebo zákonného zástupce žáka. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání
převede škola slovní hodnocení do klasifikace.

6.2 Kritéria hodnocení
Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte. Hlavním
účelem hodnocení a klasifikace je motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu.
Při hodnocení 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 dílčím i celkovým výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
vzdělávacích oborů (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.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých vzdělávacích oborů (předmětů) školního vzdělávacího programu.
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o
výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní
hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva
je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
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Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy,
prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v
listinné, nebo digitální podobě.
Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve
stanovených intervalech, prostřednictvím - komunikační platformy školy (Edookit), případně skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, písemnou
korespondencí, telefonicky nebo osobně.
1 ) zásady hodnocení a klasifikace:
•

při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel )
uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi

•

učitel se hodnocením snaží žáka pozitivně motivovat k dalším studijním výsledkům

•

každý žák se hodnotí individuálně dle svých aktuálních dispozic k jednotlivým předmětům

•

o klasifikačním stupni rozhoduje učitel, který vyučuje příslušný předmět

•

v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň klasifikace učitelé po
dohodě

•

učitel přihlíží k věkovým a individuálním zvláštnostem žáka a bere v úvahu i to, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat z různých příčin v učebních výkonech pro
určitou indispozici

•

v průběhu výchovně vzdělávacího procesu poskytnou učitelé žákům dostatek prostoru pro
vlastní sebehodnocení výsledků vzdělávání, vedou žáky k používání a uplatňování této
součásti hodnocení vlastních výsledků

•

zákonný zástupce žáka je informován o chování a prospěchu žáka třídním učitelem a
učiteli jednotlivých předmětů na třídních schůzkách a průběžně ve školním roce osobním
jednáním v době, kterou si s učitelem dohodne

•

v případě výrazných výkyvů v prospěchu nebo chování informuje třídní učitel zákonného
zástupce žáka bez zbytečného odkladu.

2) základní zákonná ustanovení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:
•

každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení

•

hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm,
slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady

•

nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za
první pololetí nehodnotí.
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•

nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák
nejbližší vyšší ročník. Pokud žák nemohl být hodnocen ani v tomto termínu, opakuje
ročník.

•

má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do doby 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o přezkoumání výsledků vzdělávání žáka.

3) Hodnocení žáků na vysvědčení:
A) Chování žáka: Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení
stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
B) Výsledky vzdělávání:
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných vzdělávacích předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a
na akcích pořádaných školou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení
obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet neúspěchům žáka a jak je
překonávat. Součástí vnitřního klasifikačního řádu školy je i stupnice pro slovní hodnocení, kde
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jednotlivé formulace hodnocení úrovně vzdělání korespondují s klasifikačními stupni při
pětistupňové klasifikaci.
4) celkové hodnocení žáka:
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a)
Žák je hodnocen stupněm:
1) prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech
povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm
velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a
klasifikace se postupuje podle konkrétních ustanovení Pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání ,
2) prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení
stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
3) neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocením prospěchu 5 –
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
5) výchovná opatření:
1) pochvaly
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.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících či dalších pracovníků školy žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo
jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy, úspěšnou reprezentaci školy nebo za dlouhodobou
úspěšnou práci.
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2) kázeňská opatření
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
•

napomenutí třídního učitele (uděluje třídní učitel)

•

důtku třídního učitele (uděluje třídní učitel)

•

důtku ředitele školy

•

snížený stupeň z chování (uděluje řed. školy po projednání v pedagogické radě)

(uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě)

Každé závažné zaviněné porušení ustanovení školního řádu projednává pedagogická rada školy.
Za závažné zaviněné porušení ustanovení školního řádu je považováno:
•

porušení zákazu kouření, pití alkoholu a šíření či užívání jakýchkoliv psychotropních látek
v areálu školy

•

zvlášť hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok vůči pracovníkovi školy

•

jakýkoliv prokázaný způsob šikanování

•

propagace rasismu a xenofobie

•

prokázané úmyslné napadení spolužáka s následným ublížením na zdraví

•

organizovaná krádež, spoluúčast při této krádeži

•

prokázané úmyslné poškozování a ničení majetku spolužáků nebo školního majetku

•

neomluvená absence ve škole po dobu delší než 10 vyučovacích hodin

•

porušení zákazu používání mobilního telefonu k pořizování fotografií a jakýchkoliv
zvukových nebo obrazových nahrávek ve všech prostorách školy

Veškerá závažná zaviněná porušení zákonných ustanovení a ustanovení tohoto školního řádu
budou projednávána pedagogickou radou, která rozhodne o kázeňském výchovném opatření se
zohledněním všech příčin, okolností a souvislostí a s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
každého jedince.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
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