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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav je příspěvkovou organizací. Od 1. 4. 1993 je právnickým
subjektem. Je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a je školou spádovou. Škola sdružuje
4 oddělení školní družiny, školní klub, a školní kuchyni s jídelnou.
Základní škola má celkovou kapacitu 550 žáků.
Školní jídelna má celkovou kapacitu 550 žáků.
Školní družina má celkovou kapacitu 150 žáků.

2.2 Vybavení školy
V budově školy je 23 učeben, z toho je 20 kmenových, 3 odborné, 4 oddělení školní družiny, školní klub,
tělocvična, místnost pro spinning a bazén. Součástí školy je tenisový kurt, hřiště na kopanou a atletiku a
kluziště. Sportovní areál mohou ve volném čase využívat i učitelé.
Všechny učebny splňují parametry pro výuku, kmenové třídy a odborné učebny jsou vybaveny
interaktivními tabulemi. Škola disponuje prostory pro poskytování školních poradenských služeb.
V přízemí školy jsou 3 kmenové třídy 1. stupně, 1 kmenová třída 2. stupně, 3 oddělení školní družiny,
učebna pro výuku šití a učebna pro výuku pracovních činností (dílny). V prvním poschodí se nachází 9
kmenových tříd 1. stupně, 1 kmenová třída 2. stupně, jazyková učebna, učebna fyziky a chemie a školní
klub. Ve druhém poschodí je 6 kmenových tříd a cvičná školní kuchyně.
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé.
Prostorové uspořádání jednotlivých tříd a pracovního místa respektují nároky na žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami. Škola podle možností zajistí speciální učebnice, kompenzační a jiné pomůcky,
které budou nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a
mimořádně nadaných.
Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky, které lze zapojit do sítě a které jsou připojeny k internetu.
Samozřejmostí je připojená tiskárna. Všechny kabinety mají telefonické spojení. Pedagogickým
pracovníkům jsou k dispozici dvě barevné kopírky.
Na ZŠ Klobouky u Brna úspěšně pracuje již několik let školní klub, pod kterým jsou organizovány zájmové
kroužky pro žáky školy.

2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor je tvořen zkušenými pedagogy a vychovatelkami školní družiny. Na škole působí také
vedoucí školního klubu a asistenti pedagoga. V kolektivu se nacházejí mladí i zkušení pedagogové. Ve škole
pracuje výchovná poradkyně, speciální pedagog, metodička prevence sociálně patologických jevů a
specialistka pro ekologickou výchovu. Na škole funguje dyslektický kroužek.
Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšují si tak svoji odbornost a
kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci na naší škole jsou plně kvalifikovaní, splňují podmínky stanovené
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
5

předpisů. Jsou schopní se podílet i na dalších činnostech ve škole. Vytváří přátelské prostředí a podmínky
pro zdravé učení a otevřené partnerství jak mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli. Během vyučování
vytváří optimální režim výuky v souladu se vzdělávacími potřebami žáků, ve shodě s obsahem vzdělávání a
vhodnými způsoby učení.

2.4 Charakteristika žáků
Kloboucká škola je spádovou pro 5 okolních obcí: Klobouky u Brna – Bohumilice, Morkůvky, Kašnice, Velké
Hostěrádky, Boleradice.
Mimo úředně stanovený obvod se v naší škole vyučují ještě žáci z Krumvíře, Moutnic, Těšan, Brumovic,
Dambořic a Borkovan.
V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků.

2.5 Zájmové kroužky
Škola nabízí volnočasové aktivity pro žáky se sportovním, výtvarným a jazykovým zaměřením. Kroužky
probíhají od října do května a žáci si je vybírají z nabídky školy se souhlasem rodičů na začátku každého
školního roku. Nabídka počtu kroužků je závislá na zájmu dětí a každoročně se aktualizuje. Vedoucími
kroužků jsou pedagogičtí i externí pracovníci.
Žákům prvního stupně naší školy umožňujeme zdarma logopedickou nápravu.

2.6 Dlouhodobé projekty
ZŠ Klobouky u Brna se od září 2006 zapojila do mezinárodního Ekoškola (Eco – Schools). Projekt probíhá
převážně v 37 evropských zemích a účastní se ho přes 15 000 škol. V rámci výuky jednotlivých ročníků
probíhají každoročně Etické dílny, které vede Ing. Eliška Krmelová. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí,
na výukové programy do Ekocentra Lipka v Brně nebo Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

2.7 Školní klub
Školní klub je součástí ZŠ a ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Do školního klubu docházejí žáci
prvního a druhého stupně, kteří převážně dojíždějí z okolních vesnic a čekají na autobus nebo jiný spoj.
Školní klub dále navštěvují žáci čekající na odpolední vyučování a zájmové kroužky. Pokud nejsou přihlášeni
k pravidelné docházce, mají svobodnou volbu docházky. Z toho plyne upravený režim, odlišný od školní
družiny, kde každý žák musí být přihlášen k pravidelné docházce. Hlavním posláním ŠK je rozvoj talentu,
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a dohled nad nimi. Činnost ŠK je určena
přednostně pro žáky 2. stupně ZŠ.
Vyvrcholením celoroční činnosti školního klubu bývá každoročně pořádaný stanový tábor pro žáky naší
školy, který je organizován o letních prázdninách.

2.8 Školní družina
Školní družina zabezpečuje výchovnou a vzdělávací činnost dětí po ukončení vyučování. Děti zde odpočívají,
rozvíjejí své zájmy a záliby, seznamují se s novými kamarády, učí se soužití s ostatními a toleranci
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k ostatním dětem. Učí se užitečně využívat svůj volný čas, mohou se zúčastnit řady her a soutěží, podle
potřeby zde mohou psát úkoly a připravovat se na vyučování, seznamují se se základy bezpečnosti, první
pomoci, péči o svůj zevnějšek, základy stolování a společenského chování. Rozvíjí si zde své estetické cítění,
pracují s různým materiálem a další. To vše probíhá v klidové přátelské atmosféře založené na
dobrovolnosti.
Děti jsou nejen z Klobouk u Brna, ale také z dalších osmi okolních vesnic. Školní družina se pravidelně
zapojuje do akcí a projektů školy. Napomáhá při prevenci sociálně patologických jevů, spolupracuje na
programu Ekoškola. Spolupracuje také v rámci možností se školním klubem. Informuje o své činnosti na
internetových stránkách školy a občas píše do přílohy klobouckého časopisu nebo do Břeclavského deníku.

2.9 Žákovský parlament
Žákovský parlament pracuje na principu zvolených zástupců z jednotlivých tříd 5. až 9. ročníku. Tito
zástupci se scházejí na zasedáních několikrát během školního roku. Témata k řešení, problémy, které je
trápí, si děti připravují samy a přednáší je zástupci pedagogického sboru, který toto jednání vede. Žáci se
učí věcné komunikaci, vzájemné spolupráci a schopnosti přednést své názory kultivovaným způsobem před
různorodou skupinou.

2.10 Školská rada
Školská rada při ZŠ Klobouky u Brna byla založena 11. října 2005. V devítičlenné školské radě jsou 3 zástupci
školy – členové pedagogického sboru, 3 zástupci jsou nominování zřizovatelem a 3 členové jsou z řad
rodičů žáků školy. Rada se schází minimálně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům ŠVP a jeho
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje
školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, projednává návrhy rozpočtů na další rok a podává podněty a
oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.

2.11 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekt
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně
mimo jiné prostřednictvím internetové žákovské knížky, na třídních schůzkách nebo konzultacích
jednotlivých vyučujících. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro
správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení zákonných zástupců do procesu
vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Druhým významným
nástrojem komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků a samotnými žáky je školní webová stránka.
Zde se mohou zájemci seznámit s aktivitami školy, termíny pořádání školních akcí, plným zněním některých
důležitých dokumentů apod. Třetím základním prostředkem komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
je Žákovský deník. Obsahuje listy pro vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci žáka a školou,
omluvný list.
Výchovné i vzdělávací problémy jsou jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovným poradcem,
metodikem prevence i vedením školy řešeny se zákonnými zástupci v průběhu celého školního roku.
Samozřejmá je spolupráce při výskytu záškoláctví a dalších sociálně patologických jevů. Na naší škole
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působí rada školy, jejíž členové jsou vybráni z řad rodičů. Škola také úzce spolupracuje se svým
zřizovatelem, především v oblasti materiálního zabezpečení chodu školy.
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1 Zaměření školy
Prioritou našeho školního vzdělávacího programu je v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli RVP ZV
připravovat žáky na reálný život v dnešní evropské společnosti, zprostředkovat jim základní jazykové
vybavení, motivovat je k celoživotnímu vzdělávání, učit je řešit problémové situace, zvládat případné
neúspěchy, být odpovědnými za své činy a jednání. Během školního vzdělávání podporovat zdravé
sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. V rámci nového školního
vzdělávacího programu bychom chtěli využívat nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a
dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost jak ve vzdělávání, tak i v organizaci
života školy. Vhodnými přístupy se snažíme pomáhat žákům získávat vědomosti, dovednosti a návyky,
které jim umožní utvářet správné hodnoty a postoje, samostatné učení a přispějí k rozvoji jejich čtenářské
gramotnosti. Vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností
a zájmu každého žáka, a to včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje, aby se každý žák
prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám, případně s využitím podpůrných opatření,
optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima.
Naší snahou je nabídnout žákům a rodičům prostředí, které je:
• PESTRÉ svou nabídkou aktivit, forem a metod práce,
• DYNAMICKÉ svou schopností přizpůsobit se poptávce,
• PŘÍVĚTIVÉ svým image,
• odborně a pedagogicky plně KVALIFIKOVANÉ.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků
V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové pracovní postupy, aby
docházelo k celkovému rozvoji osobnosti žáků, tím pádem i ke komplexnímu osvojování klíčových
kompetencí.
Cíle základního vzdělávání:
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Škola umožňuje, poskytuje
žákům:
- rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost
- dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) – knihovna, internet, exkurze
- propojení informací se skutečným životem
- samostatnost, organizaci vlastní činnosti
- vlastní úsudek, iniciativu, tvořivost, zodpovědnost
- komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu
- poznávání vlastních možností
- prezentaci vlastních výsledků
- rozvoj tvořivosti (práce na projektech)
- účast na organizaci vzdělávání
- práci v motivujícím prostředí
- práci s přiměřeným učivem
- hodnocení formou zpětné vazby
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hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí
výuku bez situací nerovnosti a ponížení
stanovení dílčích cílů
zařazování metod, které podporují zvídavost
využívání kladného hodnocení
dobré výsledky podporující motivaci

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Škola umožňuje,
poskytuje žákům:
- poznatky, které nejsou žákům předkládány v hotové podobě
- uplatňování mezipředmětových vztahů
- objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů
- přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám
- praktická cvičení
- uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování,
abstrakce
- rozvíjení schopnosti logického uvažování
- řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací
- podporu netradičních způsobů řešení
3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Škola umožňuje, poskytuje žákům:
- prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky,
pomocí technických prostředků atd.)
- pravidla dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory,
respektování originálních, nezdařených aj. názorů)
- podmínky pro hledání a objevování problémů
- podmínky pro spolupráci a společné prožívání
- podmínky sebepoznávání a budování vztahů k jiným
- práci v týmu
4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Škola
umožňuje, poskytuje žákům:
- jasná pravidla pro soužití ve škole: práva, povinnosti, výchovná opatření
- atmosféru demokracie a přátelství
- kooperativní učení, spolupráce ve výuce
- nést osobní odpovědnost za výsledky společné práce
5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti,
uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Škola žákům umožňuje či poskytuje žákům:
- samostatně se rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí
- nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání
- prosazování svých zájmů vhodnou formou
- učit se argumentovat
- pracovat se školním řádem
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6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. Škola umožňuje, poskytuje žákům:
- pochopit bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům
z prostředí, ve kterém žijí
- orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích
- s pomocí dospělých řešit své citové vztahy
- otevřeně a kultivovaně projevovat své city
- získat ohleduplný a citlivý vztah k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám
- uvědomovat si citovou nevyzrálost v období dospívání
7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Škola
umožňuje, poskytuje žákům:
- čisté prostředí školy
- vhodné hygienické zázemí
- účelné, funkční, estetické a bezpečné zázemí – možnost spoluúčasti na jeho úpravě
- organizaci denního režimu ve prospěch žáků (časovou, obsahovou)
- zdravý stravovací a pitný režim
- dostatečnou nabídku pohybových aktivit pro každého
- školu bez kouře a drog
- prevenci šikany a násilí a dalších patologických jevů
- vztahy ve škole – úctu, sounáležitost, uznání
- respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení
8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít
společně s ostatními lidmi. Škola umožňuje, poskytuje žákům:
- chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti
- otevřenost vůči spolužákům
- solidaritu s druhými
- rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti
- integraci žáků vyžadujících speciální péči
- uvažování v evropských a celosvětových souvislostech
- rozvíjení schopnosti empatie
- multikulturní výchovu – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur
- vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí
- ohleduplnosti vůči starým a nemocným lidem
9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Škola
umožňuje, poskytuje žákům:
- uplatňování sebehodnocení žáků.
- harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace
- osvojování základních pracovních dovedností a návyků
- výstupní hodnocení žáků
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Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých
pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ
všeobecného vzdělání orientované zejména na situace ze života a na praktické jednání.
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány:
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální
a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní.
Kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají a lze je získat jen jako výsledek
celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření musí směřovat celý vzdělávací obsah, aktivity
a činnosti, které ve škole probíhají.
Kompetence k učení
- vedeme žáky k hledání klíčových slov, tvoření osnovy, reprodukci textu – žák čte s porozuměním
- učíme žáky pracovat s různými zdroji informací – žák se je učí vyhledávat, třídit, zpracovávat,
hodnotit a vzájemně propojovat – utvářet závěry. Žáci pracují s textem přiměřeným jejich věku
a s multimediální technikou.
- zadáváme žákům samostatné práce a domácí úkoly – žák je připravuje, realizuje a prezentuje
- využíváme sebekontrolu a sebekritiku žáků – žák argumentuje, přijímá kritiku, je schopen
přehodnotit své názory, kriticky hodnotí výsledky své práce a umí posoudit vlastní pokrok
- učíme žáky pozorovat, pojmenovávat, hledat vztahy a souvislosti – žák experimentuje, na základě
toho vytváří další výstupy, sumarizuje
- žáky vhodně motivujeme, poskytujeme jim možnost výběru způsobu práce, žák dokáže rozlišit
podstatné od nepodstatného, je samostatný a umí si vybrat způsob učení, který mu nejlépe
vyhovuje
- podporujeme žáky ve tvořivosti, při uplatnění své fantazie, žák poznává smysl a cíl učení a má
k němu pozitivní vztah
Kompetence k řešení problému
- vytváříme pro žáky modelové problémové situace – žák problém rozpozná, pojmenuje ho, hledá
příčiny, hledá cesty k jeho řešení, přičemž využívá své znalosti, dovednosti a zkušenosti
- nabízíme žákům úkoly, při kterých je nutné řešit praktické problémy – žák vyhledává informace
k řešení problému z různých zdrojů, dává je do souvislosti a vytváří závěry
- zařazujeme do výuky modelové situace – žák se umí rozhodnout, nese za svá rozhodnutí
zodpovědnost
- využíváme výuku ve skupinách a týmech – žák se zapojuje do soutěží
- organizujeme adaptační pobyty pro žáky, exkurze, sportovní soutěže – žák řeší problémy běžného
školního života
- umožnujeme žákům pozorovat jevy, provádět pokusy – žák řeší ve vhodných případech netradiční
úlohy, získané poznatky aplikuje v praktickém životě
Kompetence komunikativní
- učíme žáky obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat, ale i vyslechnout názory druhých
- umožňujeme žákům používat různé formy práce dle nabídky – žák rozumí různým typům textům,
záznamům, prakticky je používá
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-

seznamujeme žáky s výhodami neverbální komunikace – žák volí vhodný způsob komunikace
učíme žáky využívat informačních technologií pro získávání informací – žák využívá dostupné
komunikační prostředky a technologie, dokáže kriticky hodnotit informace
umožňujeme žákům pracovat ve skupinách a týmech, žák spolupracuje ve skupině, využívá k získané
dovednosti, k vytváření mezilidských vztahů
vedeme žáky k tomu, aby se nebáli komunikovat i v cizím jazyce

Kompetence sociální a personální
- volíme formy práce, které umožňují práci ve skupině, žák pracuje ve skupině, střídá role ve skupině,
spolupracuje, diskutuje, argumentuje
- nabízíme žákům možnost vytvářet si pravidla ve třídě – žák respektuje společně dohodnutá pravidla
chování, rozpozná společensky nepřijatelné chování a odmítá jej
- žáky seznamujeme se školním řádem, vyžadujeme od nich jeho dodržování – žák se podílí na
vytváření pozitivní atmosféry školy
- zdůrazňujeme pravidla spolupráce a vzájemné pomoci – žák je tolerantní, respektuje názory
ostatních, je schopný empatie, je zdravě sebevědomý
- ve výuce nabízíme situace z každodenního života, žák čerpá ze zkušeností druhých lidí, pomáhá
spolužákům
Kompetence občanské
- požadujeme od žáků, aby hodnotili vlastní chování i chování spolužáků – žák se podílí na tvorbě
pravidel kolektivu třídy, dodržuje pravidla slušného chování, zná svá práva a plní své povinnosti
- připravujeme žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti,
uplatňovali svá práva, plnili své povinnosti – žák jedná uvědoměle nejen ve škole, ale také mimo
školu
- učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný
- seznamujeme žáky s životem a kulturou jiných zemí, národů a národností, žáci respektují kulturní
i náboženské rozdíly
- seznamujeme žáky s prací zastupitelských orgánů a orgánů výkonné a soudní moci (návštěva
Městského úřadu, Úřadu práce)
- vedeme žáky k třídění odpadů a ekologickému přístupu životního prostředí
- učíme žáky orientovat se ve společenském dění, sledovat tisk a média
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k samostatnosti – žák si plánuje a organizuje práci, připraví si pomůcky, dokončí svou
práci, uklidí své pracovní místo
- vychováváme žáky k bezpečnosti, hygieně, zručnosti, sebe obslužnosti
- klademe důraz na dělbu práce v kolektivu
- vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce druhých
- nabízíme žákům zájmovou činnost – žák se zapojuje do volnočasových aktivit
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3.3 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a
mimořádně nadaných v souladu se zákonem č. 27/2016 Sb. a s navazujícími právními předpisy. Vytváření
podmínek připravuje a koordinuje školní poradenské pracoviště (ŠPP). Na realizaci se podílejí všichni
pedagogičtí pracovníci školy. Při vzdělávání žáků respektujeme přiznaný stupeň podpůrných opatření,
komunikaci s jejich zákonnými zástupci a soulad se zájmem žáka.
Zodpovědné osoby v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole zaštiťuje školní poradenské pracoviště (ŠPP).
Poradenské služby školy podléhají platné legislativě. Činnost školního poradenského pracoviště řídí jeden z
jeho členů pověřený ředitelkou školy. Spoluprací se školskými poradenskými zařízeními a koordinací péče o
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pověřen výchovný poradce.
Školní speciální pedagog koordinuje zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků s přiznaným stupněm
podpůrných opatření ve škole a společné vzdělání žáků. Metodicky podporuje pedagogy, asistenty
pedagoga a zákonné zástupce žáka. Zajišťuje individuální a skupinovou speciálně pedagogickou intervenci.
Výchovný poradce řeší výchovné otázky žáků s přiznaným stupněm podpůrných opatření, vede výchovné
komise a poskytuje poradenství v oblasti volby povolání těchto žáků.
Školní metodik prevence koordinuje oblast primární prevence ve škole s ohledem na žáky s přiznaným
stupněm podpůrných opatření.
Spolupráce s dalšími institucemi ve vzdělávání žáků s přiznaným stupněm podpůrných opatřeních:
Podle typu diagnostikovaných speciálních vzdělávacích potřeb konkrétního žáka spolupracujeme s PPP
Břeclav a dalšími pedagogicko-psychologickými poradnami, se speciálně pedagogickými centry a se
středisky výchovné péče.
Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické
a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské
zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a
možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího
potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu
přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití
podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. Žákům s přiznanými
podpůrnými opatřeními od druhého stupně se podpora realizuje na základě doporučení ŠPZ. V rámci PO
může být sestaven individuální vzdělávací plán, může být poskytována pedagogická intervence nebo
speciální pedagogická péče. V případě žáků s lehkým mentálním postižením se můžou v rámci PO
upravovat očekávané výstupy vzdělávání (minimální výstupy). Při vzdělávání žáků s LMP je potřeba
zohledňovat jejich specifika, která vyplývají z doporučení ŠPZ.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou
úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových,
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu
s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké
tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových,
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Výuka žáků bude probíhat takovým způsobem,
aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve
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škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání
vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí
zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech,
které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci,
dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky.
Umožňujeme jim individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové
úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k
probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s
hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným
způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň …
Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v
mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše
technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při
samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením
skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde
žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo
mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování
usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní
výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat
slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Podpůrná opatření pro tyto žáky
se realizují na základě doporučení ŠPZ.

3.4 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy problémů současného světa
a jsou nedílnou součástí základního vzdělání
Konkrétně jsou to:
1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
2. Výchova demokratického občana (VDO)
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
4. Multikulturní výchova (MKV)
5. Environmentální výchova (ENV)
6. Mediální výchova (MED)
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení
vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata
samostatné vyučovací předměty, ale daná průřezová témata jsou realizována integrací do normální výuky.
Od 1. do 9. ročníku se postupně realizují všechna průřezová témata. Většina průřezových témat prolíná
všemi vzdělávacími obory. V následujících tabulkách uvádíme stručný přehled začlenění průřezových témat
a jejich okruhů do příslušných předmětů. Podrobněji je integrace průřezových témat vyjádřena v učebních
osnovách jednotlivých předmětů.
Zde uvádíme pouze, jak bude zaměřena realizace jednotlivých průřezových témat v případě žáků s lehkým
mentálním postižením (dle RVP ZV)

a) Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje:
-

na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i druhým;
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- na seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů a s právy při ochraně osobních údajů
- rozvoj zvládání vlastního chování;
- na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů;
- na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci;
- na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci
- na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.
Výuka uvedeného průřezového tématu napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů. Utváření
znalostí a dovedností těchto žáků zohledňuje jejich individuální možnosti.

b) Výchova demokratického občana se zaměřuje na utváření:
- sebeúcty, sebedůvěry a samostatnosti;
- úcty k zákonu;
- úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance;
- aktivního postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod;
- ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším;
- respektu ke kulturním odlišnostem;
- empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování.
Výuka rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku; schopnost zaujmout vlastní stanovisko v pluralitě názorů
a dovednosti asertivního jednání i schopnosti kompromisu.
Utváření znalostí a dovedností těchto žáků zohledňuje jejich individuální možnosti.

c)
-

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se zaměřuje především:
na překonávání stereotypů a předsudků;
na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života;
na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti;
na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám;
na osvojování vzorců evropského občana;

na podporu smyslu pro zodpovědnost.
Znalosti a dovednosti, které jsou součástí realizace tohoto průřezového tématu pro žáky s lehkým
mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně
doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.

d) Multikulturní výchova bude zaměřena především:
-

na uvědomění si vlastní identity a schopnost reflexe vlastního sociokulturního zázemí;
na utváření hodnotového systému žáků, korekci jejich jednání;
na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv druhých;
na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám;
na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky jiných sociokulturních skupin;
na vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoli jako zdroje konfliktu;
na uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské apod.) intolerance s principy života
v demokratické společnosti;
na podporu angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu;
na vnímání sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti
k minoritním skupinám.
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Znalosti a dovednosti, které jsou součástí realizace tohoto průřezového tématu pro žáky s lehkým
mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně
doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.

e) Environmentální výchova bude zaměřena především:
- na vnímání života jako nejvyšší hodnoty;
- na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů;
- na rozvoj aktivity, tvořivosti, vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k životnímu prostředí;
- na utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí;
- na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí;
- na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví.
Znalosti a dovednosti, které jsou součástí realizace tohoto průřezového tématu pro žáky s lehkým
mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně
doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.

f) Mediální výchova bude zaměřena především:
-

na uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho
naplnění;
- na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času;
- na vytvoření představy o roli médií jak v klíčových společenských situacích a v demokratické
společnosti vůbec, tak v každodenním životě v regionu;
- na rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení;
- na rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména
o menšinách) i jednotlivci;
- na rozvoj komunikačních schopností, zejména při veřejném vystupování;
- na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám a cílům
týmu
- na používání osobních údajů pro účely marketingu
- na vedení k bezpečnému využívání informačních technologií a chování na internetu
Znalosti a dovednosti, které jsou součástí realizace tohoto průřezového tématu pro žáky s lehkým
mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně
doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.
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1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
a) Osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj
Tematické okruhy

1. stupeň
1.

2.

3.

2. stupeň
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rozvoj schopností
poznávání

M,
Prv,
Hv

M, Čj,
Prv,
Hv

Čj, M, M, Čj,
Prv, Hv Př, Vl,
Hv, Tv

Čj, M,
P5, Vl,
Hv, Tv

Čj, M,
Inf, Př,
Tv, Hv,
Vv

Čj, M,
Inf, Př,
Tv, Vv,
Hv

Čj, M,
Př, Ch,
Tv, Vv,

Čj, M,
Př, Ch,
Tv

Sebepoznání
a sebepojetí

Prv,
Vv,
Tv

Čj,
Prv,
Vv, Tv

Čj, Prv,
Vv, Tv

Čj, Aj,
Př, Vl,
Tv

Čj, Př,
Vl, Aj,
Tv, Vv

Čj, Tv

Čj, Př,
Tv,

Čj, Př,
Vv

Čj, Př

Seberegulace
a sebeorganizace

Tv,
Pč

Čj, Tv,
Pč

Čj, Tv,
Pč

Tv

Tv, Aj

Čj, Aj,
Tv

Čj, Aj,
Tv

Čj, Aj,
Nj, Tv

Čj, Aj,
Tv

Psychohygiena

Prv,
Hv,
Tv
M,
Pč,
Hv,
Vv

Prv,
Hv, Tv

Prv,
Hv, Tv

Hv, Tv

Vl, Př,
Hv, Tv

Hv, Tv,
Pč

Hv, Tv,

Tv

Tv

M, Pč, M, Pč,
Hv, Vv Hv, Vv

M, Čj,
Pč, Hv,
Vv, Aj

Čj, M,
Aj, Hv,
Vv, Pč

Čj, M,
Aj, Nj,
Rj

Čj, M,
Aj, Nj,
Rj

Čj, M,
Aj

Poznávání lidí

Prv,
Čj

Prv

Prv, Čj,
Aj

Čj, Vl,
Aj

Čj, Vl,
Aj

Čj, M,
Aj, F,
Z, Inf,
Pč, Vv,
Hv
Čj, Tv,
Př, Hv

Čj, M,
Př, Tv,
Hv

Čj, Př,
Tv

Čj, Př,
Tv

Mezilidské vztahy

Prv,
Hv,
Tv

Čj, M,
Prv,
Hv, Tv

M, Prv, Čj, M,
Hv, Tv Př, Vl,
Tv, Hv

Čj, M,
Př, Vl,
Tv, Hv

Čj, Pč,
Vv, Tv,
Hv

Čj, Hv,
Vv, Tv

Čj, Tv

Čj, Z,
Tv

Komunikace

M,
Čj,
Prv,
Hv,
Tv,
Pč
M,
Pč

Čj, M,
Prv,
Hv,
Tv, Pč

M, Prv,
čj, Hv,
Tv, Aj,
Pč

M,
Čj,Aj,
Př, Vl,
Hv, Tv,
Pč

M, Čj,
Aj, Inf,
F, Z,
Př, Tv,
Vv

Čj, M,
Aj, Nj,
Rj, Př,
F, Z,
Tv, Vv

Čj, Aj,
Nj, Rj,
Př, Z,
F,

M, Čj,
Aj, Nj,
Rj, Př,
Z, F

Čj, M,
Prv,
Pč

M, Prv, M, Aj,
Pč, Aj
Př, Vl,
Pč

M, Aj,
Př, Vl,
Pč

Čj, M,
Př, Aj,
Vv, Pč

Čj, M,
Př, Vv,
Aj

Čj, M,
Př, Aj,
Nj, Rj

Čj, M,
Př, Tv

M,
Tv

Čj, M,
Tv

M, Tv

M, Tv

M, Inf,
Tv

Čj, M,
Inf, F

Čj, M,
Inf, F

Čj, M,
Ch, F

Čj, M,
F, Ch

Prv,
Tv,
Hv

Čj,
Prv,
Tv, Hv

Čj, Prv,
Hv, Tv

Čj, Hv,
Tv

Čj, Inf,
Tv, Hv

Čj, M,
Inf, Tv,
Pč

Čj, M,
Inf, Tv

Čj, M,
Tv

Čj, M,
Tv

Kreativita

Kooperace
a kompetice
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

Čj, M,
Aj, Př,
Vl, Hv,
Tv, Pč
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2. Výchova demokratického občana (VDO)
Tematické
okruhy

1. stupeň

2. stupeň

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Občanská
společnost
a škola

Prv,
Čj, Hv

Čj, Prv

Čj, Prv,
Hv

Čj, Př,
Vl, Hv

Čj, Př,
Vl, Hv

Čj, Vv,
Hv

Čj, Hv,
Ov

Čj, Hv,
Ov

Čj, Hv

Občan,
občanská
společnost
a stát

Vv

Vv

Vv

Vl, Vv

Vl, Vv

D, SpV

Ov

Ov

Ov, Z

Formy
participace
občanů
v politickém
životě
Principy
demokracie
jako formy
vlády
a způsobu
rozhodování

Prv

Prv

Prv

Vl

Vl

D

Ov

Ov

Ov

Prv

Prv

Prv

Vl

Vl

D

D

Ov

Ov, Z
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
Tematické
okruhy
Evropa
a svět nás
zajímá

1. stupeň
1.

2.

3.

Prv, Vv

Prv, Vv

Objevujeme Vv
Evropu
a svět
Jsme
Prv
Evropané

2. stupeň
4.

5.

Prv, Vv,
Aj

Aj, Vl,
Vv

Aj, Vl,
Vv

Vv

Vv, Aj

Vl, Vv,
Aj

Vl, Inf,
Aj

Prv

Prv, Aj

Čj, Vl, Aj Vl, Aj
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6.
Čj, Aj, Z,
Př, F,
Inf, Hv

7.

Čj, Aj,
Nj, Rj, Z,
Př, F,
Inf, Ov,
Hv
Čj, M, Z, Čj, M, Z,
Inf, Aj
Inf, Aj,
Nj, Rj
D, Čj, Aj Z, Čj, Aj,
Nj, Rj

8.

9.

Čj, Aj,
Nj, Rj, Z,
Př, F,
Ov

Čj, Aj,
Nj, Rj, Z,
Př, F,
Ov

Čj, M, Z,
Aj, Nj,
Rj
Čj, Aj,
Nj, Rj, Z

Čj, M, Z,
Aj, Nj,
Rj
Čj, Aj,
Nj, Rj, Z

4. Multikulturní výchova (MKV)
Tematické
okruhy

1. stupeň
1.

2.

2. stupeň

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kulturní
diferenciace

Prv

Prv

Čj, Aj

Čj, Vl

Čj, Aj,
Vl

Čj, Aj,
D, Hv,
Vv

Čj, Aj,
Nj, Rj, Z

Čj, Aj,
Nj, Rj, Z

Čj, Aj,
Nj, Rj, Z

Lidské vztahy

Čj, Prv,
Tv

Čj, Prv,
Tv

Čj, Aj,
Prv

Vl, Př

Vl, Př

Čj

Čj, Tv

Čj, Tv,
Ov

Čj, Tv,
Ov

Etnický původ

Čj, Prv

Čj, Prv

Čj, Prv,
Aj

Čj, Aj,
Vl

Vl

Z, Čj, D

Čj, D, Z

Čj, D, Z

Čj, D, Z

Čj, Vv

Čj, Vv,
Aj

Vl, Vv

Vl, Vv

Čj, Inf,
SpV,
Hv, Z

Ov, Z

Ov, Z

Ov, Z

Prv

Prv

Aj, Vl

Aj, Vl

Aj

Ov

Z

Z

Multikulturalita Vv

Princip
sociálního
smíru
a solidarity

Prv
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5. Environmentální výchova (ENV)
Tematické
okruhy

1. stupeň
1.

2.

3.

2. stupeň
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ekosystémy

Prv

Prv

Prv

Vl, Př

Vl, Př

Př, Z

Př, Z

Př, Ch

Základní
podmínky
života

Prv

Prv

Prv

Př, Tv

Př, Tv

Př, Z

Př

Př, Ch, F Př, Ch,
Z, Ev

Lidské
aktivity
a problémy
životního
prostředí
Vztah
člověka
k prostředí

Prv, Vv Prv, Vv

Prv, Vv

Př, Vv

Př, Vl,
vv

Př, Z

Př, Z

Př, Z,
Ch, F

Př, Z,
Ch, Ev

Prv,
Pč, Tv

Prv, Pč,
Tv

Př, Vl,
Tv, Pč

Př, Vl,
Tv, Pč

Př, Z, F,

Př, Z

Př, Z,

Př, Z, Ev

Prv, Pč,
Tv
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Př, Ch,
Ev

6. Mediální výchova (MED)
Tematické
okruhy

1. stupeň
1.

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
mediálních
sdělení
Práce
v realizačním
týmu

2.

2. stupeň

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj, Mv,
Ev

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj, Inf

Čj, Inf

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj, Aj

Čj, Aj

Čj, Inf

Čj, Inf

Čj

Čj, Mv,
Aj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj, Inf

Čj, Inf

Čj

Čj, Mv

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj, Inf

Čj, Inf,
Aj, Nj,
Rj

Čj, Inf,
Aj, Nj,
Rj

Čj, Aj,
Nj, Rj

Čj, Aj,
Nj, Rj,
Mv

Vv, Pč

Vv, Pč

Vv, Pč

Čj, Vv,
Pč

Čj, Inf

Čj, Inf

Čj

Čj, Mv

Vv, Pč,
Prv

Vv, Pč,
Prv

Vv, Pč,
Prv

Vv, Pč,
Př, Vl

Čj, Aj,
Inf, Vv,
Pč
Vv, Pč,
Př, Vl

Čj

Čj

Čj

Čj, Mv
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4. Učební plány
4.1 Tabulace učebního plánu
Rámcový učení plán
Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. stupeň

2. stupeň

1. – 5. ročník

6. – 9. ročník

Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

33

15

Cizí jazyk

9

12

Další cizí jazyk

-

6

Matematika a její aplikace

20

15

Informační technologie

1

1

Člověk a jeho svět

12

Člověk a společnost

Dějepis

-

11

Fyzika

-

21

Chemie

-

Přírodopis

-

Zeměpis

-

Výchova k občanství
Člověk a příroda

Umění a kultura

Hudební výchova

12

10

-

10

Výtvarná výchova
Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

10

Člověk a svět práce

5

3

Průřezová témata

P

P

Disponibilní časová dotace

16

18

Celková povinná časová dotace

118

122
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Učební plán pro 1. stupeň
VZDĚLÁVACÍ
OBLAST

NÁZEV
PŘEDMĚTU

Jazyk a jazyková

POČET HODINY

MČD

DČD

CELKEM
HODIN

9

42

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Český jazyk

7+2

7+3

7+1

6+2

6+1

33

komunikace

Cizí jazyk

-

-

3

3

3

9

Matematika

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

Informatika

-

-

-

-

1

1

Člověk a

Prvouka

2

2

2+1

-

-

jeho svět

Vlastivěda

-

-

-

1+1

2

Přírodověda

-

-

-

1+1

2

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná
výchova

2

1

2

1

1

Člověk a zdraví

Tělesná
výchova

2

2

2

2

Člověk a

Pracovní
činnosti

1

1

1

Celková povinná časová
dotace

21

22

Z toho disponibilní časová
dotace

2

4

9
4

24

a její aplikace
Informační a
komunikační

1

technologie

Umění a kultura

svět práce

12

3

15

12

12

2

10

10

1

1

5

5

25

25

25

102

3

5

2

16

118

Poznámky k učebnímu plánu
MČD – minimální časová dotace
DČD – disponibilní časová dotace
Disponibilní časovou dotaci jsme použili na posílení těchto předmětů:
a) český jazyk a literatura – celkem o 9 hodin - 2 hodiny v 1. a ve 4. ročníku, 3 hodiny ve 2. ročníku
25

a po 1 disponibilní hodině ve 3. a 5. ročníku, aby mohlo dojít k intenzivnějšímu nácviku
a automatizaci čtení a k lepšímu obtížného mluvnického učiva
b) matematika – celkem o 4 hodiny, po 1 hodině ve 2. - 5. ročníku z důvodu lepší
automatizace algoritmů sčítání a odčítání, spojů malé násobilky a jejího využití k výpočtům
c) celek Člověk a jeho svět – celkem 3 hodiny, - 1 hodina ve 3. ročníku do předmětu prvouka
a ve 4. ročníku vždy po 1 hodině do vlastivědy a přírodovědy (vzhledem k zaměření školy
na environmentální výchovu)
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Učební plán pro 2. stupeň
VZDĚLÁVACÍ
OBLAST

NÁZEV
PŘEDMĚTU

Jazyk a jazyková
komunikace

POČET HODIN

4

19

8. roč.

9. roč.

Český jazyk a
literatura

4+1

4+1

4+1

3+1

15

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

Německý/
Ruský jazyk

-

2

2

2

6

6

4+1

4+1

4+1

3+1

15

4

19

0+1

0+0,5

0+0,5

1

1

2

3

11

Dějepis

2

2

2

2

Občanská
výchova

0

1

1

1

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

1+1

1

Chemie

-

-

2

1+1

Přírodopis

2

2

1+1

1

Zeměpis

2

2

1

1+1

Hudební
výchova

1

1

1

1

Výtvarná
výchova

2

1

1

2

Tělesná
výchova

2

2

2

2

Výchova ke
zdraví

1

-

1

-

Technické
činnosti/pěstit
elství/chovatel
ství/vaření/šití

1

0+0,5

0+0,5

1

Volba povolání

-

-

-

1
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1
30

1
32

1
31

Člověk a svět
práce

CELKEM
HODIN

7. roč.

Člověk a
společnost

Člověk a zdraví

DČD

6. roč.

Matematika a její Matematika
aplikace
Informatika
Informační a
komunikační
technologie

Umění a kultura

MČD

Volitelné předměty
CELKEM HODIN

27

21

11

4

25

10

10

10

10

3

1

4

3
18

122

Poznámky k učebnímu plánu
MČD – minimální časová dotace
DČD – disponibilní časová dotace

Disponibilní časovou dotaci jsme použili na posílení předmětů v souvislosti se zaměřením
školního vzdělávacího programu:
a) český jazyk – celkem o 4 hodiny, po 1 hodině v 6. - 9. ročníku (přechod žáků na 2. stupeň,
příprava k přijímacímu řízení na střední školy, prohlubování čtenářské gramotnosti)
b) matematika – celkem o 4 hodiny, po 1 hodině 6. – 9. ročníku (rozvoj logického myšlení
a prohlubování matematické gramotnosti)
c) informační a komunikační technologie – o 2 hodiny, o 1 hodinu v 6. ročníku a po 0,5 hodině
v 7. a 8. ročníku (rozvoj počítačové gramotnosti)
d) fyzika – o 1 hodinu v 9. ročníku
e) chemie – o 1 hodinu v 9. ročníku
f) přírodopis - o 1 hodinu v 8. ročníku
g) zeměpis – o 1 hodinu v 9. ročníku (poznávání světa a jeho zákonitostí)
h) člověk a svět práce – o 1 hodinu, po 0,5 hodině v 7. a 8. ročníku
i) volitelný předmět – 3 hodiny, po 1 hodině v 7. – 9. ročníku.
Nabídka volitelných předmětů bude každoročně upravována podle možností školy (složení pedagogického
sboru) a zájmu žáků.

Přehled volitelných předmětů
NÁZEV
Dramatická výchova
Ekologie I
Technická výchova
Sportovní hry
Ekologie II
Přírodovědné bádání
Konverzace v angličtině
Mediální tvorba
Domácnost, zahrada

7. ročník
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8. ročník
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9. ročník
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. Učební osnovy
5.1 Učební osnovy – I. stupeň
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět
Česká jazyk
Anglický jazyk

zkratka
Čj
Aj

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět

Matematika
Informatika

M
Inf

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

Prv
Př
Vl
Hv
Vv
Pč
Tv

Umění a kultura
Člověk a svět práce
Člověk a zdraví
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5.2 Učební osnovy – 2. stupeň
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a společnost
Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a svět práce
Člověk a zdraví
Povinně volitelné předměty

Předmět
Česká jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Informatika

zkratka
ČJaL
Aj
Nj
Rj
M
Inf

Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Technické činnosti
Pěstitelství/chovatelství
Vaření/šití
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Dramatická výchova
Ekologie I
Technická výchova
Sportovní hry
Ekologie II
Přírodovědné bádání
Konverzace v angličtině
Mediální tvorba
Domácnost, zahrada

D
Ov
F
Ch
Př
Z
Hv
Vv
Tč
Pch
Vš
Tv
VkZ
Dv
EI
TeV
SH
E II
PB
KvA
Mt
DaZ

Poznámky:
1. V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě podpůrných opatření
od třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků
s lehkým mentálním postižením na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných
opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.
2. Počet skupin a počet žáků ve skupině pro jednotlivé předměty, v nichž je dělení na skupiny nutné,
se určí zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru
činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na
didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
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5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk (1. stupeň)
Český jazyk a literatura (2. stupeň)
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních
kompetencí vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat a prosazovat své poznání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk
a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou
součástí všech vzdělávacích oblastí.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,
ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání
českého jazyka jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání
a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se
tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na
ně, učí také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi
vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému
vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst
s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci
se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se
vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších
ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při
rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti,
např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek
a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny
informací, ale i předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se
také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky
i schopnosti tvořivé recepce, interpretace i produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům
a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich
duchovní život.
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka
k:
- pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa důležitého sjednocujícího
činitele národního společenství
- pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního
i kulturního bohatství
- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
- vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření
jeho potřeb a prožitků a sdělování názorů
- zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu
k jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními
prameny i s texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku
prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého textu, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení
pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a rozvíjení
emocionálního a estetického vnímání

5.1.1 Český jazyk (1. stupeň)
Český jazyk a literatura (2. stupeň)
Přidělení hodin do ročníků:
1. ročník
9

6. ročník
5

2. ročník
10

1. stupeň
3. ročník
4. ročník
8
8

5. ročník
7

7. ročník
5

2. stupeň
8. ročník
9. ročník
5
4

celkem
19

celkem
42

Charakteristika předmětu
1. stupeň
Kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i psané podobě je základním znakem úrovně
všeobecné vzdělanosti žáků základní školy, nástrojem funkčního dorozumívání a jejich integrace do lidských
společenství. Otevírá žákům svět vyjádřený verbálními prostředky a umožňuje jim komunikaci s kulturními
výtvory a hodnotami. Oblast jazyka a jazykové komunikace zaujímá klíčové postavení ve vzdělávacím
procesu. Mimořádné postavení výuky mateřského jazyka vyplývá nejen z úkolu vybavit žáka takovými
znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, ale také
vhodně se vyjadřovat a dokázat účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého učení a sebe jako osobnost.
Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se
do myšlení a cítění jiných lidí. Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních
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výtvorů v historii národní a evropské kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce
současnosti.
V komunikační výchově se učí žáci především naslouchat a rozumět různým jazykovým sdělením,
mluveným i psaným, číst s porozuměním a kultivovaně psát a mluvit. V praktickém dorozumívání si žáci
osvojují výstižné vyjadřování a učí se vzájemnému sdělování svých myšlenek, prožitků a pocitů.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k poznávání smyslu a cílů učení
- k pozitivnímu vztahu k českému jazyku
- k využívání různých informačních zdrojů – internet, výukové programy, knihovna, exkurze
- ke schopnosti pracovat v kolektivu spolužáků při projektovém vyučování, situačních, inscenačních a
didaktických hrách, dramatizaci
- k dovednosti autokorekce chyb
- k účasti na vyhlášených soutěžích
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- ke sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů
- k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů
- k vyhledávání, třídění a využívání informací ze zdrojů ústních, tištěných, mediálních a počítačových
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k porozumění různým typům textů a záznamů
- k obhajování svého názoru a ke komunikaci
- k formulování a vyjadřování svých myšlenek
- k vystupování na veřejnosti – prezentování svých názorů a myšlenek při zapojování se do
vyhlášených soutěží, veřejných vystoupení
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke schopnosti požádat o pomoc
- k odpovědnému zařazení se do práce ve skupině
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- ke schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí
- k odpovědnému rozhodování se
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Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k plnění povinností a závazků
2. stupeň
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do tří oblastí: slohové a komunikační výchovy, literární výchovy a
jazykové výchovy. Ve výuce se však velmi často jednotlivé složky prolínají. Předmět navazuje na výuku
českého jazyka na 1. stupni základní školy. V 6., 7. a 8. ročníku má vyučovací předmět časovou dotaci
5 vyučovacích hodin, v 9. ročníku 4 hodiny. Využili jsme disponibilní časovou dotaci a zvýšili 15 hodin
minimální časové dotace na 19 hodin na 2. stupni.
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, k dispozici máme učebny vybavené projektory a
interaktivními tabulemi. Cílem všech tří částí výuky českého jazyka a literatury je vést žáky ke
kultivovanému vyjadřování v písemném i ústním projevu a rozvíjet čtenářskou gramotnost. V jazykové
výchově získají znalosti morfologického, lexikálního a syntaktického pravopisu. Slohová a komunikační
výchova rozvíjí fantazii žáků a jejich komunikační schopnosti. V hodinách literární výchovy se
prostřednictvím četby žáci seznámí s různými literárními druhy, nejvýznamnějšími českými i světovými
spisovateli. Prožitek při četbě vede žáky k formulování vlastních názorů na dané téma, přemýšlení o
mezilidských vztazích a jiných kulturách, rozvíjí jejich estetické cítění a podněcuje žáky k další četbě kvalitní
literatury.
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dějepisem, hudební výchovou, občanskou
výchovou.
V průběhu výuky jsou uplatňována následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- poznávání lidí
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- komunikace
- sebepoznání a sebeorganizace
- hodnoty, postoje, praktická etika
- mezilidské vztahy
Výchova demokratického občana
- demokratické zásady v dílech spisovatelů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
- kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- stavba mediálních sdělení
- vnímání autora mediálních sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti
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-

tvorba mediálního sdělení
práce v realizačním týmu

Multikulturní výchova
- etnický původ
- podpora multikulturality
- Češi a národní obrození
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k vyhledávání a třídění informací a k jejich propojování do širších významových celků
- k osvojování si základních jazykových a literárních pojmů
- ke kritickému hodnocení výsledků svého učení a ke schopnosti diskutovat o nich
- k využívání prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k vyhledávání informací vhodných k řešení problému
- k využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
- k samostatnému řešení problémů a k volbě vhodného řešení
- k uvážlivému rozhodování se
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k formování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu
- k výstižnému a kultivovanému ústnímu i písemnému vyjadřování
- k naslouchání promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
- k účinnému zapojování se do diskuse a vhodně obhajovat své názory
- k porozumění různým typům textů a záznamů
- k využívání informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k účinné spolupráci ve skupině
- k podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- k tomu, aby přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, k pochopení potřeby efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k respektu k přesvědčení druhých lidí, k tomu, aby si vážili jejich vnitřních hodnot a byli schopni
vcítit se do situací ostatních lidí
- k odmítání útlaku a hrubého zacházení
- k uvědomění si povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí
- k chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- k respektování, ochraně a oceňování našich tradic a kulturního i historického dědictví
- k projevování pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost
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-

k aktivnímu zapojení se do kulturního dění

Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k dodržování vymezených pravidel, k plnění povinností a závazků
- k využívání svých znalostí v běžné praxi
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, 1. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Komunikační a slohová výchova
- plynule čte s
porozuměním texty
přiměřeného rozsahu
a náročnosti
- porozumí písemným
nebo mluveným
pokynům přiměřené
složitosti

- správně čte písmena,
slabiky, slova, věty a
krátké texty

- čtení písmen, slabik,
slov, vět a krátkých
textů

- pozorně a soustředěně
naslouchá, dokáže na
základě ústního nebo
písemného zadání
splnit jednoduchý úkol
- reaguje vhodně na
otázky
- používá základy
techniky mluveného
projevu a základy
správné artikulace
- používá zdvořilostní
obraty

- naslouchání
- jednoduché otázky a
odpovědi

M – slovní úlohy

- zdvořilostní fráze,
pozdrav, poděkování,
správné oslovení,
schopnost se omluvit

Mediální výchova

- pečlivě vyslovuje,
opravuje svou
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
- v krátkých mluvených
projevech správně
dýchá a volí vhodné
tempo řeči

- snaží se o správnou
výslovnost

- čtení, komunikace,
jazykolamy, říkanky

Matematika, tělesná
výchova

- dbá na správné
dýchání
při mluvení

- komunikace
- vypravování

Hv

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

- využívá gest a mimiku
při slovním projevu

- vhodné vyjadřování a
využívání vhodných
verbálních a
nonverbálních
prostředků v

Vv

- respektuje základní
komunikační pravidla
v rozhovoru

Environmentální výchova

Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
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Osobnostní a sociální
výchova

Tv
Pč

situacích
- na základě vlastních
zážitků tvoří krátký
mluvený projev
- zvládá základní
hygienické návyky
spojené se psaním

- vypravuje vhodnou
formou vlastní zážitky
- správně sedí při psaní
- správně drží psací
potřebu

komunikativní
výchově
- vypravování

Prv

- hygienické návyky při
psaní

Pč

OSV

Vv
VkZ

- píše správné tvary
písmen a číslic,
správně spojuje
písmena i slabiky;
kontroluje vlastní
písemný projev
- píše věcně i formálně
správně jednoduchá
sdělení

- píše správné tvary
písmen
- píše slova a
jednoduché věty

- psaní tvarů písmen,
slov, vět

Vv

- píše krátká
jednoduchá sdělení

Pč

- seřadí ilustrace podle
dějové posloupnosti a
vypráví podle nich
jednoduchý příběh

- vypravuje jednoduchý
příběh

- psaní jednoduchých
sdělení pozdrav,
blahopřání, sdělení
do deníčku.
- vypravování příběhu v
časové posloupnosti,
kde respektuje
začátek, vlastní děj a
konec příběhu

- rozlišuje hlásky,
písmena, slova
- vyslovuje a píše
dlouhé a krátké
samohlásky
- vyslovuje a píše
souhlásky
- skládá písmena, slova,
věty za skládací
abecedy

- čtení, zraková a
sluchová syntéza
analýza, zvuková
stránka jazyka.
- rozvoj slovní zásoby

OSV

- plynule čte
jednoduchý text
s porozuměním
- dovede reprodukovat
krátký text svými slovy
- recituje kratší básně
- vypravuje krátký
přečtený text

- recitace, zážitkové
OSV
čtení a naslouchání,
vypravování a poslech VV
literárních textů

Prv
Osobnostní a sociální
výchova
MED
Vv

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

Literární výchova
- čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování
a tempu literární texty
přiměřené věku
- vyjadřuje své pocity z
přečteného textu

- správná a spisovná
výslovnost
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OSV

- rozlišuje vyjadřování v
próze a ve verších,
odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění

- recituje básně
- čte prózu-např.
pohádku, příběh
- vytváří krátké verše,
krátkou pohádku,
příběh

- vypravování
přečteného,
odpovídání na dané
otázky z textu.
Recitace, četba

OSV

2. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Komunikační a slohová výchova
- plynule čte s

- čte plynule a s
porozuměním texty
složené z krátkých vět

- plynulé čtení,
orientace v textu

- porozumí písemným
nebo mluveným
pokynům přiměřené
složitosti

- učí se vyhledávat
klíčová slova v textu,
čte s porozuměním
čtení jako zdroj
informací

- čtení jako zdroj
informací, čtení
vyhledávací, klíčová
slova

porozuměním texty
přiměřeného rozsahu
a náročnosti

- respektuje základní
- navazuje na promluvy
komunikační pravidla v
druhých, drží se
rozhovoru
tématu

Prv – Člověk a jeho svět,
dopravní výchova,
mezilidské vztahy, popis
živočicha, dramatizace (u
lékaře atd.)
Vv – vyprávění podle
obrázků

M – orientace v textu – 1.
- nácvik pravidel dialogu řádek, slovo …,
rozpočitadla

- pečlivě vyslovuje,
opravuje svou
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost

- opravuje svou
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost

- mluvený projev –
správná výslovnost,
intonace

- v krátkých mluvených
projevech správně
dýchá a volí vhodné
tempo řeči

- v krátkých mluvených
projevech se snaží o
správné dýchání

- osvojování správné
techniky čtení
(melodie vět)

- volí vhodné verbální i
nonverbální
prostředky řeči v
běžných školních i
mimoškolních
situacích
- na základě vlastních
zážitků tvoří krátký
mluvený projev

- snaží se o vhodnou
volbu prostředků řeči

- základní komunikační
pravidla, zdvořilé
vystupování

- vyjádří vlastními slovy
své zážitky

- vypravování podle
dějové posloupnosti,
nácvik sestavení
osnovy
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Průřezová témata: OSV –
Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání
a sebepojetí,
Seberegulace a
sebeorganizace
OSV – Sociální rozvoj –
Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice

- zvládá základní
hygienické návyky
spojené se psaním

- utvrzuje si základní
hygienické návyky
spojené se psaním

- písemný projev –
nácvik hygienických
návyků

- píše správné tvary
písmen a číslic,
správně spojuje
písmena i slabiky;
kontroluje vlastní
písemný projev
- píše věcně i formálně
správně jednoduchá
sdělení

- upevňuje si správné
tvary písmen a číslic,
správně spojuje
písmena a slabiky

- technika psaní písmen
a číslic

- snaží se o správné
psaní jednoduchých
sdělení

- žánry písemného
projevu – adresa,
blahopřání, pozdrav,
oznámení, vzkaz, dopis

- popíše ilustrace podle
dějové posloupnosti

- čtení s porozuměním
vypravování podle
osnovy

- člení slova na hlásky,
odlišuje krátké a
dlouhé samohlásky

- krátké a dlouhé
samohlásky,
dvojhlásky, souhlásky
znělé a neznělé,
párové souhlásky
- slovo, slabika, hláska,
písmeno, dělení slov
na konci řádku

- seřadí ilustrace podle
dějové posloupnosti a
vypráví podle nich
jednoduchý příběh
Jazyková výchova
- rozlišuje zvukovou a
grafickou podobu
slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé
a krátké samohlásky

- porovnává významy
slov, zvláště slova
opačného významu a
slova významem
souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v
textu slova
- porovnává a třídí slova
podle zobecněného
významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost

- seznamuje se s
významy slov

- synonyma,
homonyma,
antonyma, slova
citově zabarvená,
slova nadřazená a
podřazená

- seznámení se slovními
druhy – podstatná
jména, slovesa,
předložky

- slovní druhy –
podstatná jména,
slovesa, předložky

- spojuje věty do
jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a
jinými spojovacími
výrazy

- užívá vhodné
spojovací výrazy v
jednodušších
souvětích

- skladba – věta
jednoduchá, souvětí,
rozvoj slovní zásoby
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Prv- Člověk a jeho svět
(domov – příbuzenské
vztahy, časová
posloupnost, místo, kde
žijeme)
M – počet vět, slov, čísla
slovních druhů
Vv, Pč – výroba kartiček
Průřezová témata:
OSV – Osobnostní rozvoj
– Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace
a sebeorganizace
OSV – Sociální rozvoj –
Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice
OSV – Morální rozvoj –
Řešení problémů a

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

- definuje v textu druhy
vět podle postoje
mluvčího

- odůvodňuje a píše
správně: i/y po tvrdých
a měkkých
souhláskách i po
obojetných
souhláskách ve
vyjmenovaných
slovech; dě, tě, ně,
ú/ů, bě, pě, vě, mě –
mimo morfologický
šev; velká písmena na
začátku věty a v
typických případech
vlastních jmen osob,
zvířat a místních
pojmenování

- objasní a píše správně:
i/y po měkkých a
tvrdých souhláskách,
skupiny hlásek dě, tě,
ně, pě, bě, vě, mě,
pravopis u/ů/ú,

- druhy vět – diakritická
znaménka

rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika
VDO – Občanská
společnost a škola

- velká písmena na
začátku věty a v
typických případech
vlastních jmen osob,
zvířat, měst a vesnic

- pravopis i/y po
měkkých a tvrdých
souhláskách, skupiny
hlásek dě, tě, ně, pě, bě,
vě, mě, pravopis u/ů/ú,
velká písmena na
začátku věty
- psací písmo – opis a
přepis
- velká písmena na
začátku věty a u
vlastních jmen osob,
zvířat, měst a vesnic

Literární výchova
- čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování
a tempu literární texty

- snaží se o četbu a
přednes ve vhodném
frázování a tempu

- práce s literárními
texty – četba,
přednes, tvorba rýmů

- vyjadřuje své pocity z
přečteného textu

- pojmenuje své pocity
z přečteného textu

- zážitkové čtení,
poslech literárních
textů

- rozlišuje vyjadřování v
próze a ve verších,
odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění

- přednáší zpaměti

- literární pojmy –
báseň, pohádka,
hádanka, říkanka,
spisovatel, básník, rým

- pracuje tvořivě s
- orientuje se v textu,
literárním textem
- dokáže převyprávět
podle pokynů učitele a
příběh, vymyslet
podle svých schopností
vlastní příběh

- volná reprodukce textu líčení atmosféry příběhu
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Prv - Příběhy o zvířátkách,
o vztazích mezi lidmi, o
přírodě
Vv - Ilustrace příběhu
Hv - rytmizace říkadel,
intonace
Průřezová témata:
ENV – Vztah člověka k
prostředí

3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Komunikační a slohová výchova
- plynule čte
s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a
náročnosti

- plynule čte
s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a
náročnosti, upevňuje si
čtenářské dovednosti,
uplatňuje přirozenou
intonaci

- výběr vhodných
jazykových prostředků
(řeč spisovná a
hovorová)

M – slovní úlohy

- porozumí písemným
nebo mluveným
pokynům přiměřené
složitosti

- porozumí písemným

- komunikační situace
písemné i mluvené –
omluva, žádost, dopis,
vzkaz

OSV – Sociální rozvoj mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a
kompetence

projevům, vyhledává
podstatné informace,
vysvětlí stručně obsah
textu

Prv – informace o přírodě,
zvířatech, vztahy mezi
lidmi

- vybírá vhodné
komunikační prostředky
k vytvoření omluvy,
žádosti, dopisu, vzkazu

- respektuje základní
komunikační pravidla
v rozhovoru

- užívá zdvořilostní
obraty v rozhovoru,
respektuje základní
komunikační pravidla

- pečlivě vyslovuje,
opravuje svou
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost

- nacvičuje přiměřené
tempo řeči, správné
dýchání, pečlivě
vyslovuje, rozvíjí znělost
hlasu

- v krátkých mluvených

- dbá na správné

Prv – informace o přírodě,
zvířatech, vztahy mezi
lidmi

- zdvořilostní fráze,
pozdrav, poděkování,
správné oslovení,
schopnost se omluvit
- rozhovor – oslovení,
zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače
v dialogu, zdvořilé
vystupování

Člověk a jeho svět dramatizace životních
situací, tísňové volání,
první pomoc

- správné použití
slovního přízvuku a
vhodné intonace

Hv

OSV – Morální rozvoj –
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
hodnoty, postoje,
praktická etika

Hv
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projevech správně
dýchá a volí vhodné
tempo řeči
- volí vhodné verbální i
nonverbální
prostředky řeči v
běžných školních
i mimoškolních
situacích

dýchání
při mluvení
- využívá gest a mimiku
při slovním projevu

- vhodné vyjadřování a
využívání vhodných
verbálních a
nonverbálních
prostředků v
komunikativní
výchově
- vypravování,
jednoduchý popis
osoby, předmětu

VDO – Občanská
společnost a škola

- na základě vlastních
zážitků tvoří krátký
mluvený projev

- vypravuje vhodnou
formou vlastní zážitky

- zvládá základní
hygienické návyky
spojené se psaním

- zvládá základní
hygienické návyky
spojené s psaním, má
plynulý a úhledný
písemný projev

- automatizace psacího
pohybu, odstraňování
individuálních
nedostatků písemného
projevu

Výchova ke zdraví

- píše věcně i formálně
správně jednoduchá
sdělení

- píše správné tvary
písmen, slova a věty

- psaní tvarů písmen,
slov, vět

Vv

- seřadí ilustrace podle
dějové posloupnosti a
vypráví podle nich
jednoduchý příběh

- vypravuje jednoduchý
příběh

- sestavení jednoduché
osnovy

MED

- člení jazykový projev,
vytváří jednoduchou
osnovu

- vypravování příběhu

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

- vyslovuje a píše dlouhé
a krátké samohlásky

- čtení, zraková a
sluchová syntéza
analýza, zvuková
stránka jazyka
- rozvoj slovní zásoby

OSV – Osobnostní rozvoj

- porovnává významy
slov, zvláště slova
opačného významu a
slova významem

- porovnává významy
slov, vyhledává slova
příbuzná

- slova nadřazená,
podřazená, protikladná,
souznačná

OSV – Osobnostní rozvoj

- ve slovech rozliší

- stavba slova –

v časové posloupnosti,
kde respektuje začátek,
vlastní děj a konec
příběhu

ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

OSV – Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopností,
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace
a sebeorganizace

Jazyková výchova
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Morální rozvoj

souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná

kořen, předponu a
příponu

předpona, přípona,
kořen slova

- porovnává a třídí slova
podle zobecněného
významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost

- třídí slova podle
zobecněného významu,
podle abecedy

- abeceda

MED

- rozlišuje slovní druhy v
základním tvaru

- pracuje se slovními
druhy, vyhledává je v
textu

- slovní druhy (ohebné
a neohebné)

M

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

- rozpozná ohebné a
neohebné slovní druhy

- podstatná jména – rod Prv – využití informací z
číslo, pád
prvouky k jazykovým
rozborům
- slovesa- osoba, číslo,
čas

- spojuje věty do
jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a
jinými spojovacími
výrazy

- spojuje věty do souvětí
vhodnými spojkami

- souvětí a věta
jednoduchá, základní
skladební dvojice

- rozlišuje v textu druhy
vět podle postoje
mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové
prostředky
- odůvodňuje a píše
správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i
po obojetných
souhláskách ve
vyjmenovaných slovech;
dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě,
vě, mě – mimo
morfologický šev; velká
písmena na začátku věty
a v typických případech
vlastních jmen osob,
zvířat a místních

- odůvodňuje a píše
správně i, í /y, ý po
obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných
slovech
- dbá na spisovné
vyjadřování –

- procvičování z 2.
ročníku

OSV – Osobnostní rozvoj

- vlastní jména a jména
obecná

OSV – Osobnostní rozvoj

- vyjmenovaná slova a

slova příbuzná – psaní i,
í / y, ý uvnitř slov,
předpona vy

- píše správně velká

písmena ve vlastních
jménech
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pojmenování
Literární výchova
- čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování
a tempu literární texty
přiměřené věku

- čte populární a naučné
texty s důrazem na
upevňování čtenářských
dovedností a návyků

- upevňování
čtenářských dovedností
a návyků
- četba

- recituje básně

OSV – Osobnostní rozvoj
Morální rozvoj
MED – Stavba mediálních
sdělení
Vv – ilustrace textů a
básní
Hv – rytmizace básní,
zhudební textů, hudební
doprovod

- vyjadřuje své pocity z
přečteného textu

- volně reprodukuje
text, zvládne
dramatizaci pohádky

- správná a spisovná
výslovnost –

OSV – Osobnostní rozvoj
Morální rozvoj

- líčení atmosféry

příběhu

- rozlišuje vyjadřování v
próze a ve verších,
odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění

- rozlišuje vyjadřování v
próze a poezii

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

- vyhledává zajímavé
informace v textu

- vytváří krátké verše,
krátkou pohádku,
příběh

- seznámení s poezií a
prózou, pojmy báseň,
rým, sloka, přednes,
pohádka, povídka,
postava, děj, prostředí

OSV – Osobnostní rozvoj

- vytváření vlastního
názoru na určitou
informaci

OSV – Osobnostní rozvoj
Prv – časové zařazení
textů
ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí
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4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Komunikační a slohová výchova
- plynule čte s
porozuměním texty
přiměřeného rozsahu
a náročnosti
- porozumí písemným
nebo mluveným
pokynům přiměřené
složitosti

- správně čte písmena,
slabiky, slova, věty a
krátké texty

- čtení písmen, slabik,
slov, vět a krátkých
textů

- pozorně a soustředěně
naslouchá, dokáže na
základě ústního nebo
písemného zadání
splnit jednoduchý úkol
- reaguje vhodně na
otázky
- používá základy
techniky mluveného
projevu a základy
správné artikulace
- používá zdvořilostní
obraty

- naslouchání
- jednoduché otázky a
odpovědi

Matematika – slovní úlohy

- zdvořilostní fráze,
pozdrav, poděkování,
správné oslovení,
schopnost se omluvit

Mediální výchova

- pečlivě vyslovuje,
opravuje svou
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
- v krátkých mluvených
projevech správně
dýchá a volí vhodné
tempo řeči

- snaží se o správnou
výslovnost

- čtení, komunikace,
jazykolamy, říkanky

Matematika

- dbá na správné
dýchání
při mluvení

- komunikace
- vypravování

Hv

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

- využívá gest a mimiku
při slovním projevu

- vhodné vyjadřování a
využívání vhodných
verbálních a
nonverbálních
prostředků v
komunikativní
výchově

Vv

- na základě vlastních
zážitků tvoří krátký
mluvený projev
- zvládá základní
hygienické návyky
spojené se psaním

- vypravuje vhodnou
formou vlastní zážitky

- vypravování

OSV

- správně sedí při psaní
- správně drží psací
potřebu

- hygienické návyky při
psaní

Pč

- respektuje základní
komunikační pravidla
v rozhovoru

Environmentální výchova

Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
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Tělesná výchova

Osobnostní a sociální
výchova

Tv
Pč
Prv

Vv

Výchova ke zdraví
- píše správné tvary
písmen a číslic,
správně spojuje
písmena i slabiky;
kontroluje vlastní
písemný projev
- píše věcně i formálně
správně jednoduchá
sdělení

- píše správné tvary
písmen
- píše slova a
jednoduché věty

- psaní tvarů písmen,
slov, vět

Vv

- píše krátká
jednoduchá sdělení

Pč

- seřadí ilustrace podle
dějové posloupnosti a
vypráví podle nich
jednoduchý příběh

- vypravuje jednoduchý
příběh

- psaní jednoduchých
sdělení pozdrav,
blahopřání, sdělení
do deníčku.
- vypravování příběhu v
časové posloupnosti,
kde respektuje
začátek, vlastní děj a
konec příběhu

- rozlišuje hlásky,
písmena, slova
- vyslovuje a píše
dlouhé a krátké
samohlásky
- vyslovuje a píše
souhlásky
- skládá písmena, slova,
věty za skládací
abecedy

- čtení, zraková a
sluchová syntéza
analýza, zvuková
stránka jazyka.
- rozvoj slovní zásoby

OSV

- plynule čte
jednoduchý text
s porozuměním
- dovede reprodukovat
krátký text svými slovy
- recituje kratší básně
- vypravuje krátký
přečtený text
- recituje básně
- čte prózu-např.
pohádku, příběh
- vytváří krátké verše,
krátkou pohádku,
příběh

- recitace, zážitkové
OSV
čtení a naslouchání,
vypravování a poslech Vv
literárních textů

Prv
Osobnostní a sociální
výchova
MED
Vv

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

Literární výchova
- 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

- správná a spisovná
výslovnost
- vypravování
přečteného,
odpovídání na dané
otázky z textu.
Recitace, četba
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OSV
OSV

5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:
Komunikační a slohová
výchova
-čte s porozuměním
přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- čte odpovídající texty s
porozuměním

- analytické, prožitkové
čtení

Inf – odborné články,
zajímavosti, zpracování
informací v textovém
editoru, vyhledávání
informací na internetu,
diskusní portály, zapojení
do diskusí, zpracování
referátu v textovém
editoru

Žák:

- interpretuje v
přiměřeném rozsahu
čtený text

- sestavení stručného
popisu a charakteristiky

- rozčleňuje text do
osnovy
- provádí
charakteristiku postav a
popis děje

Př - ekosystémy, lidské
aktivity a problémy
životního prostředí, vztah
člověka k prostředí

- vyjadřuje vlastní
postoj k textu

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

- využívá čtení jako
informačního zdroje

-praktické čtení
(technika čtení, čtení
pozorné, plynulé,
- rozliší podstatné
znalost orientačních
informace od okrajových
prvků v textu)

MED – kritické myšlení a
vnímání mediálních
sdělení

- zaznamená podstatné
informace
- pracuje s různými
informačními zdroji
- vyhledává klíčová slova
a pojmy

- posuzuje úplnost či
neúplnost
jednoduchého sdělení

Vl – zeměpisné popisy,
struktura dějin

- vyjadřuje se stručně,
jasně a výstižně
- rozlišuje úplné a
neúplné sdělení
- dokončuje sdělení
podle fantazie

-věcné čtení (čtení jako
zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová
slova)

-vyjadřování závislé na
komunikační situaci
(vzkaz, zpráva)
-dokončení sdělení,
příběhu
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Pč – pracovní postup

- rozvíjí svoji
představivost

- osnova

- prezentuje výsledky
své činnosti
-reprodukuje obsah
přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta

-vede správně dialog,
telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na
záznamníku
- reflektuje důležitost
prvků neverbální
komunikace
- eliminuje hrubé
výrazy z verbální
komunikace

- reprodukuje obsah
sdělení
- vybírá z textu
podstatná fakta
- pracuje s různými
informačními zdroji
- komunikuje stručně a
výstižně vyjadřuje
myšlenky
- užívá správných
pravidel komunikace
- osvojuje si zdvořilé
vystupování
- osvojuje si používání
neverbálních prostředků
řeči

- zvládá položit
vhodnou otázku
-rozpoznává
manipulativní
komunikaci v reklamě
-uvědomuje si své
schopnosti a silné
stránky, utváří své
pozitivní
sebehodnocení
-volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo
podle svého
komunikačního záměru

- kriticky hodnotí
informace
- hledá prvky
manipulace v reklamě a
v ostatních sděleních

-vyhledávací čtení
-reprodukce textu

-základní komunikační
pravidla
-telefonický rozhovor
- neverbální prostředky
řeči
- praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem)
-věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné,
aktivní
– zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)

Ov – občanská společnost
a škola (principy
demokracie)

-kritické čtení

MED - Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, Interpretace
vztahu mediálních sdělení
a reality

-čtení jako zdroj
informací

Vv – tvorba reklamy

- pracuje s hlasem,
intonací, přízvukem a
tempem řeči
- uzpůsobuje mluvní
projev komunikačnímu
záměru

-základní techniky
mluveného projevu
-vyjadřování závislé na
komunikační situaci
-mimojazykové
prostředky řeči

- používá vhodné
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MED - Vnímání autora
mediálních sdělení

neverbální projevy
- rozlišuje spisovnou a
nespisovnou výslovnost
a vhodně ji užívá podle
komunikační situace

- pozná rozdíl mezi
spisovným a
nespisovným sdělením
- vhodně využívá
spisovnou a
nespisovnou výslovnost
podle komunikační
situace

- spisovná a hovorová
čeština, nespisovná
čeština, slangy a nářečí

MED - Stavba mediálních
sdělení, Vnímání autora
mediálních sdělení

- vyjadřování závislé na
komunikační situaci

OSV – sebepoznání a
sebepojetí

- seznamuje se se slangy
a nářečími
- píše správně po
stránce obsahové i
formální jednoduché
komunikační žánry

- dodržuje správné
sezení a úchop psacího
náčiní
- zdokonaluje techniku
psaní
- trvale dbá na úpravu
svých písemných prací
- užívá různé žánry
písemného projevu

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

- dodržuje přehledný
mluvený i písemný
projev a písemnou
formální úpravu textu
- sestavuje jednoduchou
osnovu
- vypravuje vlastními
slovy s pomocí osnovy
- píše texty s pomocí
osnovy
- dodržuje časovou
posloupnost
komunikačního útvaru

- písemný projev
- základní hygienické
návyky, technika psaní,
žánry písemného
projevu (adresa,
blahopřání, pozdrav,
omluvenka, zpráva,
oznámení, pozvánka,
vzkaz, inzerát, dopis,
popis, jednoduché
tiskopisy, vypravování)
- komunikační žánry
(pozdrav, oslovení,
omluva, prosba,
vzkaz, zpráva,
oznámení,
vypravování, dialog na
základě obrazového
materiálu)
- mimojazykové
prostředky řeči
- žánry písemného
projevu

- prezentuje a obhajuje
svoji práci

ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, vztah člověka k
prostředí
MED – tvorba mediálních
sdělení – projekt
- stavba mediálních
sdělení,
- fungování a vliv médií ve
společnosti
– Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
OSV – Osobnostní rozvoj Seberegulace a
sebeorganizace
OSV – Sociální rozvoj –
Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice
OSV – Morální rozvoj –
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika
VDO – Občanská
společnost a škola, Občan,
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občanská společnost a stát
Jazyková výchova
- porovnává významy
slov, zvláště slova
stejného nebo
podobného významu a
slova vícevýznamová

- poznává podobnost
některých slov ve
slovanských jazycích

- nauka o slově –
stavba slova, zvuková
stránka jazyka

- zkoumá různé podoby
slova

- slova a pojmy,
význam slov, slova
jednoznačná a
mnohoznačná,
antonyma, synonyma,
homonyma

- rozlišuje a třídí slova
podle významu
- určuje slova
jednoznačná a
mnohoznačná, spisovná
a nespisovná, citově
zabarvená
- rozlišuje ve slově
kořen, část příponovou,
předponovou a
koncovku

- určuje kořen,
předponu a příponovou
část

- stavba slova (kořen,
část předponová a
příponová, koncovka)

- odvozuje slova
příbuzná předponami a
příponami

- tvarosloví - tvary slov

- rozlišuje předpony a
předložky
- tvoří tvary slov
odvozováním
- seznámí se se
slovotvorným základem
- dělí slova na konci
řádku
- seznamuje se
s hláskovými změnami
- seznamuje se
s pravopisem
zdvojených souhlásek

- zdvojené souhlásky na
hranici předpony a
kořene slova nebo
kořene a přípony slova
- rozbor stavby slova
- slovotvorný rozbor
- skupiny slov bě/bje,
pě, vě/vje
- skupiny slov s mě/mně
- předpony s, z, vz
- pravopis slov s ú/ů
- pravopis přídavných
jmen (-ts-, -ds-, -tš-, -dš,
-ský, -ští, -cký, -čtí)

- aplikuje znalosti
pravopisu slov s ě/je
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OSV – sebepoznání a
sebepojetí, rozvoj
schopností poznávání

- seznamuje se s
pravopisem slov s
mě/mně
- seznamuje se
s pravopisem předpon s,
z, vz
- určuje slovní druhy
plnovýznamových slov
a využívá je v
gramaticky správných
tvarech ve svém
mluveném projevu

- rozeznává slovní druhy
- usiluje o správné
užívání všech tvarů slov
- aplikuje základy
morfologického
pravopisu
- určuje mluvnické
kategorie podstatných
jmen
- poznává v písemném
projevu víceslovná
vlastní jména

- tvarosloví - slovní
druhy
- pravopis koncovek
podstatných jmen
- pravopis koncovek
sloves
- pravopis vlastních
jmen
- mluvnické kategorie
jmen a sloves
-pravopis koncovek
přídavných jmen

- rozlišuje vlastní jména
a obecná pojmenování v
názvech
- určuje mluvnické
kategorie sloves
- seznamuje se
s pravopisem koncovek
přídavných jmen
- rozlišuje slova
spisovná a jejich
nespisovné tvary

- pozná rozdíl mezi
spisovnými a
nespisovnými slovy

- spisovná a hovorová
čeština, nespisovná
čeština, slangy a nářečí

- vhodně využívá
spisovná a nespisovná
slova

MED - stavba mediálních
sdělení, vnímání autora
mediálních sdělení
OSV – sebepoznání a
sebepojetí

- seznamuje se se slangy
a nářečími
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- vyhledává základní
skladební dvojici a v
neúplné základní
skladební dvojici
označuje základ věty

- pojmenuje základní
větné členy ve větě
jednoduché
- nachází vedlejší větné
členy
- vyhledává základní
větné členy v souvětí
- rozeznává podmět
vyjádřený a nevyjádřený

- skladba – věta
jednoduchá a souvětí,
základní skladební
dvojice
- větné vzorce
- podmět, přísudek
- podmět nevyjádřený
- přísudek jmenný,
slovesný

- seznámí se s přísudkem
jmenným a slovesným
- odlišuje větu
jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

- poznává rozdíl mezi
větou jednoduchou a
souvětím
- tvoří souvětí z vět
jednoduchých s
použitím vhodných
spojovacích výrazů

- věta jednoduchá a
souvětí
- větné vzorce
- podmět, přísudek

- popisuje stavbu souvětí
- vytvoří souvětí z
větného vzorce
- užívá vhodných
spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu
je obměňuje

- používá spojky a
spojovací výrazy
v souvětích

- věta jednoduchá a
souvětí

- píše správně i/y ve
slovech po obojetných
souhláskách

- zvládá pravopis psaní
i/y po obojetných
souhláskách

- vyjmenovaná slova

- zvládá základní
příklady syntaktického
pravopisu

- osvojuje si shodu
přísudku s podmětem

- syntaktický pravopis
(shoda přísudku s
podmětem)

- slovní druhy

- obměňuje spojovací
výrazy v souvětích podle
potřeby

- seznamuje se se
shodou s
několikanásobným

- odvozování slov

- několikanásobný
podmět,
několikanásobný
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OSV – Morální rozvoj
– Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

podmětem

přísudek

- seznamuje se se
shodou s
několikanásobným
přísudkem

- podmět, přísudek

- dokáže jednoduše
vylíčit atmosféru
příběhu

- zážitkové čtení a
naslouchání

EGS– Evropa a svět nás
zajímá

- volná reprodukce
přečteného nebo
slyšeného textu

ENV – Ekosystémy, lidské
aktivity a problémy
životního prostředí, vztah
člověka k prostředí

- mluvnické kategorie
jmen a sloves

Literární výchova
- vyjadřuje své dojmy z
četby a zaznamenává je
- identifikuje základní
city, vede rozhovor s
druhými o jejich
prožitcích, na základě
empatického vnímání
přemýšlí nad konkrétní
pomocí

- vyjadřuje své názory a
pocity
- vyhledává v příběhu
klíčová slova a základní
myšlenky

- dramatizace

MKV – kulturní diference,
etnický původ, lidské
vztahy

- vyhledává motivy činů
literárních postav

MED – kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, práce v
realizačním týmu

- volně dokončí příběh,
udrží myšlenkovou linii
- dramaticky vyjádří část
příběhu
- volně reprodukuje
text podle svých
schopností, tvoří vlastní
literární text na dané
téma
- dokáže se těšit z
radosti a úspěchu
jiných, vyjadřuje účast
na radosti a bolesti
druhých, pozitivně
hodnotí druhé v
běžných podmínkách

- volně reprodukuje
přečtený nebo slyšený
text
- dramatizuje příběh
- vytváří vlastní výtvarný
doprovod k textu
- vytváří vlastní literární
text
- volně dokončí příběh,
udrží myšlenkovou linii

- tvořivé činnosti s
literárním textem
(přednes vhodných
literárních textů, volná
reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu,
dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod)
- základní literární
pojmy (báseň, verš,
rým, přirovnání)

- přednáší báseň dle
svého výběru
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MED – kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, práce v
realizačním týmu

- rozlišuje různé typy
uměleckých a
neuměleckých textů

- vybírá si z nabídky
literárních textů pro děti
- poznává rozdíly mezi
poezií, prózou, divadlem
a filmem
- poznává rozdíl mezi
uměleckou a naučnou
literaturou

Práce s různými typy
uměleckých a
neuměleckých textů
Základní literární pojmy
(spisovatel, básník,
divadelní představení,
herec, režisér)

MED – kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, stavba mediálních
sdělení
MKV – kulturní diference,
etnický původ

- využívá školní
knihovny ve výběru
vhodného textu
- hodnotí kvalitu
literárních textů
- seznamuje se s autory
literatury
- při jednoduchém
rozboru literárních
textů používá
elementární literární
pojmy

- seznamuje se se
základními literárními
pojmy

- základní literární
pojmy (rozpočitadlo,
hádanka, říkanka,
báseň, pohádka, bajka,
- používá literární pojmy
povídka, spisovatel,
v rozborech literárních
básník, kniha, čtenář,
textů
divadelní představení,
- seznamuje s lyrickým a herec, režisér, verš,
rým, přirovnání)
epickým literárním
dílem
- lyrika, epika
- pojmenuje hlavní a
vedlejší postavy
- vybere z textu hlavní a
vedlejší dějové linie
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MED – kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, stavba mediálních
sdělení
MKV – kulturní diference,
etnický původ

2. stupeň
6. ročník
Jazyková výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo
Žák:

Žák:
-

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

-rozlišuje významové
vztahy gramatických
jednotek ve větě a v
souvětí

- orientuje se v textu a
správně určí slovní druhy
- u ohebných slovních
druhů dokáže určit
mluvnické kategorie
- rozliší druhy podstatných
jmen
- píše pravopisně správně
koncovky podstatných
jmen, bezpečně
odůvodňuje pomocí vzorů
- dokáže skloňovat vlastní
jména osobní a místní
podle příslušných vzorů
- rozpozná druhy
přídavných jmen
- tvoří jmenné tvary
přídavných jmen
- umí převést přídavné
jméno z jednotného do
množného čísla a správně
je stupňuje
- vyjmenuje druhy zájmen
a zařadí je ke správnému
druhu
- správně zájmena skloňuje
- rozliší druhy číslovek a
dokáže je skloňovat
- v textu dokáže vyhledat
slovesa a určit slovesné
kategorie
(osoba, číslo, způsob, čas)
- převede slovesné tvary z
oznamovacího do
podmiňovacího způsobu

Tvarosloví
druhy slov
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa

- ve větě vyhledá základní
a rozvíjející větné členy a
uvede jejich
charakteristické znaky
- rozliší druhy podmětu a

Skladba
podmět a přísudek
shoda přísudku s
podmětem
rozvíjející větné členy
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

OSV – Komunikace
Žák procvičuje pravopis v
průběhu celého roku.
Zvládá zejména správné
psaní velkých písmen u
jednodušších vlastních
jmen, složitější případy se
naučí
v 7. ročníku.

OSV – Komunikace
V 6. ročníku žák pozná
sponová slovesa,
způsobová a fázová

přísudku, uvede příklady
- vysvětlí pravidlo shody
přísudku s podmětem
(několikanásobným
podmětem) a používá ho
- rozlišuje příslovečné
určení místa, času a
způsobu
- rozlišuje přívlastek
shodný a neshodný
- nepřímou řeč dokáže
převést na řeč přímou a
zapsat ji se správnou
interpunkcí

– přívlastek, předmět, slovesa umí vyjmenovat v
příslovečné určení
7. ročníku.
opakování o přímé řeči

-spisovně vyslovuje
česká a běžně užívaná
cizí slova

-rozpozná znělé a neznělé
souhlásky
- u slov dokáže označit
hlavní a vedlejší přízvuk
- rozpozná druhy otázek,
rozumí slovu intonace

-rozlišuje spisovný
jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní
jejich užití

-dokáže vymezit pojmy
jazyk, nářečí, obecná
čeština
- rozpozná jazyk spisovný a
nespisovný
- orientuje se v mapě
nářečí

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

- v písemném projevu
zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný,
morfologický i
syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
- využívá znalostí o
jazykové normě při
tvorbě vhodných
jazykových projevů

-vysvětlí pojmy:
jazykověda, nauka o slovní
zásobě, mluvnice,
hláskosloví, tvarosloví,
skladba a nauka o tvoření
slov
- dovede pracovat s
jazykovými příručkami
- ve slově dokáže označit
kořen, předpony, přípony
a koncovky, uvede slova
příbuzná
- upevňuje a rozšiřuje si
znalosti pravopisných jevů

Zvuková stránka
jazyka
spisovná výslovnost
slovní přízvuk
zvuková stránka věty

Spodoba znělosti je
zařazena v kapitole
Zvuková stránka jazyka v
9. ročníku.

Úvod o českém jazyce
jazyk a jeho útvary
nářečí a obecná
čeština

OSV – Komunikace

jazykověda a její složky
jazykové příručky

Stavba slova a
pravopis
části slova, střídání
hlásek a skupiny
hlásek při odvozování
zdvojené souhlásky
skupiny bě-bje, pě, věvje, mě/mně
předpony s-/se-, z-/ze56

Tyto pravopisné jevy jsou
již probírány v 5. ročníku.
Žák si učivo zopakuje a
upevní

podle komunikační
situace

, vz-/vzepředložky s, z
i-y po obojetných
souhláskách

Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Žák:

-v mluveném projevu
připraveném i
improvizovaném vhodně
užívá verbálních,
nonverbálních i
paralingválních
prostředků řeči
- dorozumívá se
kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky
vhodnými pro danou
komunikační situaci

- učí se kultivovaně
vyjadřovat
- seznamuje se s
nonverbálními
prostředky
- přednese připravené
mluvní cvičení
- zhodnotí svůj výkon
podle předem daných
kritérií

Mluvený projev
zásady kultivovaného
projevu připravený i
nepřipravený projev na
základě poznámek
nebo bez poznámek

- využívá poznatků o
jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně
správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých
dispozic a osobních
zájmů
- odlišuje spisovný a
nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky
vzhledem ke svému
komunikačnímu

- v ukázkách vyhledá
charakteristické rysy
slohových útvarů
- zpracuje osnovu
zadaného textu
- v daném textu dokáže
nahradit slova
výstižnějšími, odstraňuje
opakování slov
- rozlišuje nespisovné a
hovorové výrazy a
dokáže je nahradit plně
spisovnými
- napíše text zadaného
slohového útvaru
- text člení do odstavců

Písemný projev
vypravování
popis předmětu, osoby,
děje, pracovního
postupu
zpráva a oznámení
dopis
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OSV – Komunikace

MED – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, Stavba
mediálních sdělení

Literární výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

-uvádí základní
literární směry a jejich
významné
představitele v české a
světové literatuře
- rozlišuje základní
literární druhy a žánry,
porovná je i jejich
funkci, uvede jejich
výrazné představitele
- porovnává různá
ztvárnění téhož
námětu v literárním,
dramatickém i
filmovém zpracování

-charakterizuje literární
žánry
- uvede významné
představitele
jednotlivých literárních
žánrů
- přečte s porozuměním
úryvky literárních děl
- orientuje se v textu
- přečtené texty dokáže
reprodukovat, uvést
hlavní postavy, místo
děje
- formuluje hlavní
myšlenku
- zhlédne filmové
zpracování některého
díla a srovná ho s
knižním

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

-objasní a rozliší
literární pojmy
- vyhledá pojmy v textu
(např. verš,
personifikace,
archaismus atd.)

-tvoří vlastní literární
text podle svých
schopností a na
základě osvojených
znalostí základů
literární teorie

-rozumí literárním
pojmům a používá je při
tvůrčím psaní
- tvoří vlastní texty
prozaické i veršované
-zvolí zajímavé téma i
jazykové prostředky
- hodnotí literární texty
své i svých spolužáků
podle určených kritérií

-vyhledává informace v -orientuje se v textu
různých typech
- čte s porozuměním

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Literární žánry
mýty (báje), bible,
pohádka, pověst, povídka,
dobrodružný román,
vědeckofantastická
literatura, komiks, bajka,
nonsensová poezie

D – dějiny starověkého
Řecka, Říma a Egypta,
počátky křesťanství
OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje,
praktická etika
EGS – Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané
MKV – Kulturní diference
Mediální výchova –
srovnání knižního a
filmového zpracování díla

Literární pojmy
poezie, próza, verš, sloka,
rým, druhy rýmu,
personifikace, archaismus,
ilustrace,

Tvořivé činnosti s
literárním textem
vytváření vlastních textů
vlastní výtvarný doprovod
k literárním textům
dramatizace
přednes literárních textů

Vv – ilustrace
významných světových i
českých děl – ukázky;
žákovské ilustrace
OSV - Kreativita

práce s informačními
zdroji

MED – práce s internetem
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katalogů, v knihovně i
v dalších informačních
zdrojích

- dokáže vyhledat
informace
- posoudí vhodnost
informačního zdroje
- správně uvádí
informační zdroje

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

-vyjadřuje své pocity z
přečteného textu
- vybírá si přiměřenou
četbu, hodnotí ji
- diskutuje o kulturních
zážitcích
- uvede, proč
upřednostňuje filmové
zpracování nebo
literární četbu

7. ročník
Jazyková výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

návštěva knihovny

Dílčí výstupy

vlastní četba

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Význam slov
slovo, věcný význam
slov, sousloví a rčení
metafora a metonymie
synonyma
antonyma
homonyma
odborné názvy

Pojmy metafora a
metonymie jsou probírány
i v literární výchově.
Synonyma a slova s
různým slohovým
zabarvením procvičují žáci
ve slohové a
komunikativní výchově při
popisu a charakteristice
(od 6. ročníku).

Žák:

Žák:
-

spisovně vyslovuje
česká a běžně
užívaná cizí slova

- definuje slovo, vysvětlí
věcný a mluvnický
význam
- vysvětlí pojmy sousloví,
rčení, metafora,
metonymie,
synonymum,
antonymum,
homonymum a uvede
příklady
- vyhledá odborné názvy
v textu

-

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

- vyjmenuje způsoby
obohacování slovní
zásoby
- na konkrétních
příkladech uvádí, jak
slovo vzniklo

Ov – masová kultura,
média

Slovní zásoba a tvoření
slov
slovní zásoba a
způsoby jejího
obohacování
odvozování
skládání
zkracování
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frazémech
-

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

- správně skloňuje
podstatná jména
označující části těla
- pokusí se vytvořit
správné tvary zájmena
jenž a použít je v textu
- upevní si skloňování
číslovek dva - oba
- pozná sloveso v činném
a trpném rodě, dokáže
tvořit tvary příčestí
trpného a převede věty
se slovesy v činném rodě
do trpného
- píše správně
příslovečné spřežky
- dokáže příslovce
stupňovat
- prohloubí si pravidlo
psaní předložek s a z
- uvede nejčastější
spojky podřadicí a
souřadicí
- na základě získaných
vědomostí zvládá
interpunkci
- rozpozná, kdy je dané
slovo částicí a kdy jiným
slovním druhem

-

rozlišuje
významové vztahy
gramatických
jednotek ve větě a
v souvětí

- rozliší věty jednočlenné
a dvojčlenné a nahradí
věty jednočlenné větami
dvojčlennými a naopak
- uvede příklady větných
ekvivalentů
- vyjmenuje druhy vět,
uvede příklady
- vyhledá ve větách
různé druhy přísudků
- správně určí přísudek
slovesný složený
- uvede, čím může být
podmět vyjádřen

Tvarosloví
podstatná jména –
odchylné tvary
označující části těla
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
slovesný rod činný a
trpný
neohebné slovní druhy

Skladba
rozvíjející větné členy
souvětí a jeho stavba

- vyhledá ve větách
podměty a určí druh
- vysvětlí podstatu
podmětu všeobecného,
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uvede příklad
- vyjmenuje druhy
příslovečných určení
- správně určí druhy
přívlastku a píše správně
interpunkci
- dokáže v textu rozlišit
hlavní a vedlejší větu a
určit druh vedlejších vět
- u některých vedlejších
vět dokáže nahradit
vedlejší větu příslušným
větným členem a naopak
-

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

- vysvětlí pravidla psaní
velkých písmen u
podstatných jmen
vlastních
- průběžně si procvičuje
pravopis (koncovek
podstatných a
přídavných jmen, shodu
přísudku s podmětem,
vyjmenovaných slov

Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
z RVP ZV

Pravopis
psaní velkých písmen
ve jménech vlastních

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Žák:

Žák:

- v mluveném projevu
připraveném i
improvizovaném vhodně
užívá verbálních,
nonverbálních i
paralingválních
prostředků řeči
- dorozumívá se
kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky
vhodnými pro danou
komunikační situaci

- učí se kultivovaně
vyjadřovat
- seznamuje se s
nonverbálními
prostředky
- přednese připravené
mluvní cvičení
- zhodnotí svůj výkon
podle předem daných
kritérií

Mluvený projev
OSV – Komunikace
zásady kultivovaného
projevu
připravený i
nepřipravený projev na
základě poznámek nebo

- využívá poznatků o
jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně
správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k

- v ukázkách vyhledá
charakteristické rysy
slohových útvarů
- zpracuje osnovu
zadaného textu
- pracuje s jazykem

Písemný projev
vypravování
popis uměleckých děl,
subjektivně zabarvený
popis, popis pracovního
postupu
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vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých
dispozic a osobních
zájmů
- odlišuje spisovný a
nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky
vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru

ukázek obohacuje slovní zásobu
o termíny, využívá
synonyma
- vysvětlí pojem líčení
- napíše uvedené
slohové útvary podle
zadaných kritérií

- využívá základy
studijního čtení –
vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné
poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného
textu; samostatně
připraví a s oporou o text
přednese referát
- odlišuje ve čteném
nebo slyšeném textu
fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta
pomocí otázek nebo
porovnáváním s
dostupnými
informačními zdroji

- orientuje se v textu,
výtah
dokáže vyhledat důležité referát
údaje
- pracuje s textem:
vytvoří osnovu, podle ní
dokáže shrnout obsah
úryvku, připraví výtah z
textu, který si sám
vybere
- s pomocí odborných
publikací nebo internetu
samostatně připraví
referát
- referát přednese
- odborné výrazy dokáže
samostatně vysvětlit
- uvede zdroje
informací, které použil

Literární výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

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

-definuje základní druhy
a žánry
- zařadí literární text
podle žánru
- nalézá v textu
charakteristické znaky
určitého žánru
- porovná rozdíly mezi
literárními druhy
- vyjmenuje významné
autory jednotlivých
literárních druhů

charakteristika
životopis
žádost
pozvánka

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Literární druhy a žánry
poezie, próza, drama,
žánry lyrické, epické a
dramatické v proměnách
času

EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – Lidské vztahy,
Multikulturalita
D – antická kultura,
kultura středověku,
světové i české dějiny
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-uvádí základní literární
směry a jejich
významné
představitele v české a
světové literatuře

-charakterizuje literární
období
- přečte s porozuměním
úryvky literárních děl a
dokáže tyto památky
časově zařadit

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

-přečte text s
porozuměním
- analyzuje literární dílo
- vyhledá v textu jazykové
prostředky a obrazná
pojmenování
- objasní myšlenku díla
- interpretuje děj
vlastními slovy
- posoudí hodnotu
literárního díla

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

-orientuje se v textu
- čte s porozuměním
- dokáže vyhledat
informace
- posoudí vhodnost
informačního zdroje
- správně uvádí
informační zdroje

-tvoří vlastní literární
text podle svých
schopností a na
základě osvojených
znalostí základů
literární teorie

-přednese báseň
- volně reprodukuje
přečtený/slyšený text
- zaznamená a
reprodukuje hlavní
myšlenky
- interpretuje literární
text
- zdramatizuje text
- dle kritérií vytvoří
vlastní text
- objektivně hodnotí svou
tvorbu a tvorbu
spolužáků

Základy literární
historie (staroslověnské
písemnictví, staročeské
písemnictví, husitská
literatura, renesance,
baroko – základní
informace)

Ov – zvyky a tradice

Základy literární teorie
Literární dílo – jeho
vrstvy a prvky (vrstva
jazyková, tematická,
kompoziční)
Interpretace literárního
díla

OSV – Komunikace
Ov – hodnota kultury pro
člověka

MED – práce s internetem
práce s informačními
zdroji

Ekologie – vztah člověka k
prostředí
Ov – masová kultura,
média

Tvořivé činnosti s
literárním textem
přednes vhodných
literárních textů, volná
reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu,
záznam a reprodukce
hlavních myšlenek,
interpretace literárního
textu, dramatizace,
vytváření vlastních
textů,
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OSV – Kreativita
Dramatická výchova –
dramatizace díla

8. ročník
Jazyková výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- samostatně pracuje s
Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a
příručkami
- spisovně vyslovuje
česká a běžně užívaná
cizí slova
- rozlišuje a příklady v
textu dokládá
nejdůležitější způsoby
obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření
českých slov,
rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve
frazémech

- vyhledá v textu cizí
slova, vysvětlí jejich
význam a určí, jak se liší
od slov domácích
- ve Slovníku spisovné
češtiny zjistí, z kterých
jazyků byla do češtiny
přejata, slova přejatá
nahradí domácími
- vysvětlí pojem slovo
mezinárodní a uvede
příklad

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

-správně skloňuje
přejatá slova
- uvede příklady slov,
která se neskloňují
- vysvětlí pojem
slovesný vid, rozliší
slovesa dokonavá a
nedokonavá, dokáže
vytvořit vidové dvojice
-správně rozliší
slovesnou třídu a přiřadí
slovesný vzor

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

-ovládá lexikální,
slovotvorný,
morfologický i
syntaktický pravopis

-rozlišuje významové
vztahy gramatických
jednotek ve větě a v

-správně rozlišuje
všechny základní i
rozvíjející větné členy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Nauka o slovní zásobě
slovní zásoba a tvoření
slov
slova přejatá a jejich
pravopis

OSV - Komunikace

Tvarosloví
skloňování obecných
jmen přejatých
skloňování cizích
vlastních jmen
slovesný vid
slovesné třídy a vzory

Pravopis

Skladba
věta dvojčlenná,
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OSV - Komunikace

souvětí
- využívá znalostí o
jazykové normě při
tvorbě vhodných
jazykových projevů
podle komunikační
situace

- prohlubuje si znalosti
o podřadném souvětí
- dokáže graficky
znázornit stavbu souvětí
souřadného i
podřadného, určit
druhy vedlejších vět i
poměry mezi hlavními
větami
- správně doplní
interpunkci v souvětí i
větě jednoduché

-rozlišuje spisovný jazyk,
nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich
užití

-seznámí se
s rozdělením jazyků v
Evropě
-rozliší slovanské jazyky
na západní, východní a
jižní
- uvede příklady, přečte
si ukázky textů, pokusí
se je přeložit
- vysvětlí, co je nářečí,
přečte si ukázky různých
nářečí, orientuje se v
mapě nářečí
- vymezí pojem obecná
čeština, slang, argot

jednočlenná, větný
ekvivalent
větné členy
souvětí podřadné –
druhy vedlejších vět
souřadně spojené věty
vedlejší
souvětí souřadné –
poměry mezi hlavními
větami

Obecné výklady o
jazyce
rozdělení jazyků v
Evropě
slovanské jazyky
útvary českého jazyka

Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
z RVP ZV
Žák:

Žák:

- v mluveném projevu
připraveném i
improvizovaném vhodně
užívá verbálních,
nonverbálních i
paralingválních
prostředků řeči
- dorozumívá se
kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky
vhodnými pro danou
komunikační situaci

- plynule hovoří na
zadané téma přiměřeně
své informovanosti a
schopnostem
- zhodnotí svůj výkon
podle daných kritérií

- využívá poznatků o
jazyce a stylu ke

- v ukázkách vyhledá
charakteristické rysy

Učivo

MED – Multikulturalita

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Mluvený projev
OSV – Komunikace
zásady kultivovaného
projevu
připravený i
nepřipravený projev na
základě poznámek nebo
bez poznámek

Písemný projev
65

OSV – Kreativita

gramaticky i věcně
správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých
dispozic a osobních
zájmů
- odlišuje spisovný a
nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky
vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
- využívá základy
studijního čtení –
vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné
poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného
textu; samostatně
připraví a s oporou o text
přednese referát
- odlišuje ve čteném
nebo slyšeném textu
fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta
pomocí otázek nebo
porovnáváním s
dostupnými
informačními zdroji

slohových útvarů
- zpracuje osnovu
zadaného textu
- vyhledá jazykové
prostředky vnější a
vnitřní charakteristiky
- použije metaforu a
další obrazné prostředky
- odstraní kompoziční
nedostatky v textu
- napíše uvedené
slohové útvary podle
zadaných kritérií
- pracuje s textem –
dokáže vyhledat důležité
údaje, klíčová slova,
termíny
- s pomocí odborných
publikací nebo internetu
samostatně připraví
výtah, výklad a referát
- výklad nebo referát
prezentuje spolužákům
- uvede zdroje
informací, které použil

- zapojuje se do diskuse,
řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel
dialogu
- rozpoznává
manipulativní
komunikaci v
masmédiích a zaujímá k
ní kritický postoj

- diskutuje na dané
téma
- obhajuje svůj názor,
prosazuje své postoje
- uvede základní styly
podle funkce (prostěsdělovací, odborný,
publicistický a umělecký)
a podle formy (projevy
mluvené a psané)
- orientuje se ve
slohových útvarech v
závislosti na cíli a
zaměření slovního
projevu

charakteristika
literárních postav,
subjektivně zabarvený
popis
charakteristika
úvaha

výklad
výtah
referát

Diskuze
Publicistické útvary
Shrnutí o slohu –
základní styly podle
funkce a formy
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OSV – Komunikace
MED – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, Interpretace
vztahu mediálních sdělení
a reality, Vnímání autora
mediálních sdělení,
Stavba mediálních
sdělení, Tvorba
mediálních sdělení

Literární výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- uvádí základní literární
směry a jejich
významné představitele
v české a světové
literatuře

- charakterizuje literární
období
- přečte s porozuměním
úryvky literárních děl a
dokáže tyto památky
časově zařadit
- uvede typické žánry a
jejich představitelé
- přečtené texty dokáže
reprodukovat, uvést
hlavní postavy, místo
děje
- přesně formuluje
hlavní myšlenku
- vyhledá názor
vypravěče

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

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Vývoj literatury od
doby pobělohorské do
roku 1918

D – světové i české dějiny
od roku 1620 do 1918
OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje,
praktická etika
EGS – Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané
MKV – Kulturní diference

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

-rozezná v textu literární
žánry a umělecké
prostředky
- uvede další příklady

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

-vyjadřuje své pocity z
Vlastní četba
přečteného textu
- vybírá si přiměřenou
četbu, hodnotí ji
- diskutuje o kulturních
zážitcích
- uvede, proč
upřednostňuje filmové
zpracování nebo literární
četbu

Základy literární teorie
a historie
poezie, próza, drama,
žánry lyrické, epické,
dramatické v
historických obdobích
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Filmové adaptace knižních
děl

9. ročník
Jazyková výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

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

- vysvětlí rozdíl mezi
Slovní zásoba a význam
aktivní a pasivní slovní
slova
zásobou
- uvede, jak vznikají nová
slova, uvede příklady
- v textu vyhledá slova
cizího původu a uvede,
jak se liší ve výslovnosti i
pravopise od slov
domácích
- pracuje s jazykovými
příručkami

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

- upevní si vědomosti o
tvoření slov z
předchozích ročníků
- správně provede
rozbor slova

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

- rozlišuje významové
vztahy gramatických
jednotek ve větě a v
souvětí
- v písemném projevu

- správně skloňuje
obecná jména přejatá a
cizí vlastní jména
- upevní si vědomosti o
slovesných třídách a
jejich vzorech
- bezpečně určí vid, tvoří
vidové dvojice
- u sloves určí všechny
slovesné kategorie
- rozpozná v textu
přechodníky, rozliší
přechodník přítomný a
minulý
- graficky zobrazí stavbu
věty jednoduché
- umí charakterizovat
všechny větné členy
- správně píše

Tvoření slov

Tvarosloví
jména a jejich druhy
skloňování obecných a
vlastních jmen přejatých
slovesa a jejich tvary
přechodníky

Skladba
věta jednoduchá
souvětí podřadné
souvětí souřadné
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

OSV – Komunikace

zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný,
morfologický i
syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí

interpunkci ve větě
jednoduché i v souvětí
- dokáže nahradit větný
člen vedlejší větou a
naopak
- graficky znázorní
složité souvětí souřadné
i složité souvětí
souřadné se souřadně
spojenými větami
vedlejšími
- vyhledá v textu vsuvku
a elipsu, odliší vsuvku od
vedlejší věty
- uvede příklad
samostatného větného
členu

nepravidelnosti ve větné
stavbě

- spisovně vyslovuje
česká a běžně užívaná
cizí slova

- vysvětlí spodobu
znělosti, uvede příklady
- ve slovech dovede
označit přízvuk, vysvětlí
pojem příklonka,
předklonka

Zvuková podoba jazyka

- rozlišuje spisovný
jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní
jejich užití

- vyjmenuje slovanské
jazyky, uvede u nich,
jaké písmo používají
- uvede i některé jazyky
románské a germánské

- rozlišuje spisovný
jazyk, nářečí, obecnou
češtinu a zdůvodní
jejich užití

- popíše, kdy a jak vznikl
český jazyk a jak se
vyvíjel
- v ukázkách ze starší
české literatury vyhledá
důkazy vývoje češtiny
- shrne dosavadní
vědomosti o spisovné
češtině a útvarech
nespisovné češtiny
- rozliší slovanské jazyky
a uvede příklady
některých neslovanských
jazyků

Jazyky slovanské
rozdělení slovanských
jazyků
jazyky germánské a
románské

MKV - Multikulturalita

Obecné poučení o
jazyce
vývoj českého jazyka
slovanské jazyky
rozvrstvení národního
jazyka

Žák navazuje na učivo
literární výchovy
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Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
z RVP ZV
Žák:

Žák:

- v mluveném projevu
připraveném i
improvizovaném vhodně
užívá verbálních,
nonverbálních i
paralingválních
prostředků řeči
- dorozumívá se
kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky
vhodnými pro danou
komunikační situaci

- plynule hovoří na
zadané téma
- zhodnotí svůj výkon
podle daných kritérií

- odlišuje spisovný a
nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky
vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
- uspořádá informace v
textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní
text s dodržováním
pravidel mezivětného
navazování

- napíše uvedené
slohové útvary
- pracuje s texty z
umělecké literatury
- vymezí charakteristické
znaky proslovu
- připraví si proslov a
dbá na zřetelnou
výslovnost, tempo a
melodii

- využívá základy
studijního čtení –
vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné
poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného
textu; samostatně

- podává přehledně,
pomocí neutrálních
jazykových prostředků,
poučení o určitém
problému, jevu
- s pomocí odborných
publikací nebo internetu
samostatně
připraví výtah a výklad
- uvede zdroje informací

- zapojuje se do diskuse,
řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel
dialogu
- rozlišuje subjektivní a
objektivní sdělení a

- uvede charakteristické
znaky diskuse
- vybere si téma ke
společné diskusi,
zapojuje se do diskuse,
umí ji řídit, zná zásady

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Mluvený projev
OSV – Komunikace
připravený i
nepřipravený projev na
základě poznámek nebo
bez poznámek

Písemný projev
vypravování v umělecké
oblasti
popis a charakteristika
strukturovaný životopis
úvaha
proslov

OSV – Kreativita
Ukázky vypravování v
umělecké oblasti, např.
povídky Oty Pavla,
Bohumila Hrabala

výklad
výtah

Diskuse

70

OSV – Komunikace

komunikační záměr
partnera v hovoru

kultivovaného projevu

- odlišuje ve čteném
nebo slyšeném textu
fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta
pomocí otázek nebo
porovnáváním s
dostupnými
informačními zdroji
- rozpoznává
manipulativní
komunikaci v
masmédiích a zaujímá k
ní kritický postoj

- uvede charakteristické
znaky jednotlivých
publicistických útvarů
- zaujme k textům v
médiích kritický postoj
- vyhledá v textu výrazy
aktualizované a vedle
toho výrazy
automatizované
- přečte si ukázku
reportáže a fejetonu
- pokusí se o vlastní
tvorbu

Literární výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- uvádí základní literární
směry a jejich
významné představitele
v české a světové
literatuře
- rozpoznává základní
rysy výrazného
individuálního stylu
autora

- charakterizuje jednotlivá
literární období a dokáže
k nim uvést autora

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

- chápe rozdíl mezi
dramatem a absurdním
dramatem
- objasní pojem divadla
malých forem, uvede
příklad
- porovná tvorbu oficiální,
samizdatovou, exilovou a
undergroundovou
- definuje sociální baladu
- dokáže objasnit rozdíl

Publicistické útvary
zpravodajské útvary
úvahové útvary
přechodné útvary
reportáž
fejeton

MED – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, Interpretace
vztahu mediálních sdělení
a reality, Vnímání autora
mediálních sdělení,
Stavba mediálních
sdělení, Tvorba
mediálních sdělení

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Literární teorie a
historie

D - občanská válka ve
Španělsku
I. a II. světová válka
zločiny proti lidskosti
únorové události roku
1948
kolektivizace
plánované hospodářství
Pražské jaro
Charta 77
Hv – písně Osvobozeného
divadla

literatura 1. poloviny
20. stol. - hlavně česká,
světová jen okrajově,
meziválečná poezie a
próza, literatura 2.
poloviny 20. století jen informativně

Základy literární teorie
absurdní drama
budovatelský román
divadla malých forem
exilová literatura
samizdat
satira
sociální balada
underground
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Vv – výtvarné a literární
směry

mezi humorem a satirou
- uceleně reprodukuje
přečtený text,
jednoduše popisuje
strukturu a jazyk
literárního díla
- vlastními slovy
interpretuje smysl díla
- rozlišuje literaturu
hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží
argumenty
- vyhledává informace v
různých typech
katalogů, v knihovně i v
dalších informačních
zdrojích

- přečte si vybrané ukázky
z knih
- vyjádří hlavní myšlenku
díla,
charakterizuje postavy a
vztahy mezi nimi
- charakterizuje dobu,
prostředí
- dokáže se orientovat v
textu divadelní hry
- je schopen vlastními
slovy vyjádřit svůj názor
na text (ústně i písemně)

- formuluje ústně nebo
písemně dojmy ze své
četby, návštěvy
divadelního představení
nebo filmového
představení a názory na
umělecké dílo
- porovná různá
ztvárnění téhož námětu
v literárním, filmovém i
dramatickém
zpracování

- ústně nebo písemně
uvede téma, období a
hlavní postavy knihy
- vlastními slovy stručně
popíše děj knihy
- vyjádří své pocity,
dokáže
knihu doporučit nebo
nedoporučit a umí
reagovat na případné
dotazy
- vytvoří si názor na
adaptace literárních děl a
všímá si ilustrací

Tvořivé činnosti s
literárním
textem

MED – Lidské vztahy,
Kulturní diference

Vlastní četba

Vv – autoři knižních
ilustrací
Filmové adaptace knižních
děl

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
1.
-

a) Komunikační a slohová výchova – 1. období 1. stupně
čte s porozuměním jednoduché texty
porozumí pokynům přiměřené složitosti
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné
tvary písmen
spojuje písmena a slabiky
převádí slova z mluvené do psané podoby
dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
opisuje a přepisuje krátké texty
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1. b) Komunikační a slohová výchova – 2. období 1. stupně
- vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se
v běžných situacích
- má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
- v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
- popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
- opisuje a přepisuje jednoduché texty
- píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
- píše čitelně a úpravně, dodržuje vzdálenosti mezer mezi slovy
- ovládá hůlkové písmo
- tvoří otázky a odpovídá na ně
2.
-

a) Jazyková výchova – 1. období 1. stupně
rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
tvoří slabiky
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech

2.
-

b) Jazyková výchova – 2. období 1. stupně
pozná podstatná jména a slovesa
dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
určuje samohlásky a souhlásky
seřadí slova podle abecedy
správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky

3.
-

a) Literární výchova – 1. období 1. stupně
pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

3
-

b) Literární výchova – 2. období 1. stupně
dramatizuje jednoduchý příběh
vypráví děj shlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek
čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy
určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
rozlišuje prózu a verše
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

4. Komunikační a slohová výchova – 2. stupeň
- čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
- komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk
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-

píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy,
osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

5. Jazyková výchova – 2. stupeň
- orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
- pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena;
časuje slovesa
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
- rozezná větu jednoduchou od souvětí
- správně píše slova s předponami a s předložkami
- zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis
- zná a zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
6.
-

Literární výchova – 2. stupeň
orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
má pozitivní vztah k literatuře

5.1.2 Anglický jazyk
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníků
3. ročník
3

1. stupeň
4. ročník
5. ročník
3
3

celkem
9

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ
pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.
Výuka Anglického jazyka má na 1. stupni činnostní charakter. Dovede žáky ke schopnosti komunikovat
v angličtině na základní úrovni. V tomto období je důležité probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytvoření
pozitivní vztahu k učení cizímu jazyku. Vyučovací hodiny musí být prostoupeny zajímavými a pro žáky
poutavými činnostmi, hrami, písničkami a básničkami.
Hodiny Anglického jazyka probíhají v kmenových třídách a jazykových učebnách. Při výuce jsou využívány
interaktivní učebnice.
Na 1. stupni je pozornost soustředěna na osvojení zvukové podoby jazyka a zvládnutí vztahů mezi jeho
zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností.
Dále seznamuje s některými typickými jevy života, kultury zemí dané jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše
a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Ve vyučovací
hodině je kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky a dialogů kladen důraz i na samostatnou
a skupinovou práci žáků a práci se slovníkem.
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Metody a formy práce v tomto předmětu jsou frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, četba,
reprodukce textu, samostatná práce, hry, soutěže, recitace, zpěv a vypracovávání projektů.
Anglický jazyk je realizován na 2. stupni od 6. ročníku s časovou dotací 12 hodin, vždy po 3 hodinách v 6.,
7., 8. a 9. ročníku. V 9. ročníku je možnost výuku rozšířit o volitelný předmět Konverzace v anglickém
jazyce.
Přidělení hodin do ročníků
6. ročník
3

7. ročník
3

2. stupeň
8. ročník
3

9. ročník
3

celkem
12

Předmět navazuje na předmět anglický jazyk, vyučovaný na prvním stupni základní školy od třetího
ročníku. Při výuce anglického jazyka je především kladen důraz na rozvíjení komunikačních schopností
žáků. Výuka je zaměřena na získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu
k tomuto předmětu. Dále na osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností, k aktivnímu využití
účinné komunikace v tomto jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty, poznání kultury
zemí této jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a práce
s nimi, dále pak získávání základů pro další vzdělávání.
Metody a formy práce v tomto předmětu jsou frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, četba,
reprodukce textu, samostatná práce, hry, soutěže, recitace, zpěv a vypracovávání projektů.
Předmětem cizí jazyk se prolínají na 1. i 2. stupni tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity)
- mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy)
- komunikace (komunikace v různých situacích – omluva, pozdrav, prosba, žádost)
- kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovednosti pro kooperaci, rozvoj sociálních
dovedností pro kooperaci)
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti (zvládání učebních problémů vázaných na látku
předmětu)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy)
- Objevujeme Evropu a svět (Evropské krajiny, život Evropanů, styl života v evropských rodinách;
životní styl a vzdělávání mladých Evropanů)
- Jsme Evropané (Evropská integrace)
Multikulturní výchova
- multikulturalita (multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy
jazyků, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, význam
užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání)
Mediální výchova
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé typy sdělení, vztah mediálního sdělení a
sociální zkušenosti)
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-

tvorba mediálního sdělení
práce v realizačním týmu (utváření týmu, komunikace a spolupráce týmu; stanovení si cíle,
časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- ke čtení s porozuměním, k vyhledávání informací, k práci s textem, ke třídění informací a rozlišovaní
podstatného a nepodstatného (myšlenková mapa, skládankové čtení)
- ke schopnosti plánovat si svou činnost
- k sebehodnocení
- k samostatné práci a organizuje aktivity s využitím nápadů a tvořivosti žáků
- k zapojování do projektů, soutěží a olympiád podle jejich schopností
- k práci na zajímavých domácích úkolech s využitím praktických činností a dovedností
- k práci s textem a doplňovačkami
- k zajištění vhodných podmínek pro učení (klid, pomůcky, literatura, internet)
- k zažívání úspěchu (oceněním jejich práce a aktivity v hodině, pochvalou, motivací k další práci)
Kompetence k řešení problému
Učitel vede žáky
- k pojmenování problému, např. problém s ústním nebo písemným vyjadřováním (možno využít
situační hry, poznat příčinu problému prostřednictvím prožitkové pedagogiky)
- k vytváření problémových situací z praktického života a vede je k jejich praktickému řešení (situační
hry, myšlenková mapa, metody vedoucí k aktivitě, dramatizace)
- k využívání různých zdrojů při vyhledávání informací pro řešení problémů (knihovna, pobytový
zájezd, moderní technika)
- k tomu, aby věděli, kde najít pomoc při řešení konkrétních problémů
- k zapojování celého kolektivu při řešení problému (skupinová práce, vysvětlení problému
spolužákům)
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními (komunitní kruh, diskuze)
- k navozování přátelských vztahů mezi třídami i jinými školami (soutěže)
- k využívání spolupráce 1. a 2. stupně
- k přípravě aktivit pro mladší spolužáky
k vlastní četbě (rozšíření slovní zásoby)
- k seznamování se s pravidly komunikace
- k procvičování konkrétních životních situací
k tomu, aby se nebáli komunikovat v cizím jazyce, uměli se domluvit i neverbálně (dramatizace,
mluvní cvičení)
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k vzájemné toleranci, vstřícnosti, schopnosti komunikovat, naslouchat druhému, řešit problémy,
konflikty), využívá při tom skupinovou práci a střídá role ve skupině
- ke stanovení pravidel chování a k jejich respektování (jak se chovat k sobě navzájem i k dospělým,
vzájemně si pomáhat)
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-

ke schopnosti vhodným způsobem vyjádřit odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve
skupině (diskuze)
k rozvoji zdravého sebevědomí, mít rád sám sebe
k zodpovědnému chování ke svým povinnostem (domácí úkoly)
k toleranci – rasové, národnostní, náboženské rozdíly (skupinová práce, komunitní kruh)
k naplňování sociální kompetence i při pobytových programech, při projektovém vyučování

Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- ke stanovení pravidel chování v třídním kolektivu
- k orientaci se ve společenském dění (sledování tisku, médií)
- k zodpovědnosti, samostatnosti, k tomu, být flexibilní (samostatná práce, skupinová práce)
- k toleranci k různým kulturám, národům, rasám (diskuze)
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k samostatnosti – plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, úklid
pracovního místa (samostatná práce, skupinová práce, sebehodnocení)
- k bezpečnosti, hygieně, zručnosti, sebeobslužnosti, klade důraz na dělbu práce v kolektivu
(prezentace)
- k prezentaci projektů (webové stránky, na veřejnosti)
- k využívání názorných ukázek, k tvorbě pomůcek
- vhodnou motivací k práci (smysl práce, pocit z dobře vykonané práce)
Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk
1. stupeň
3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností, a
reaguje na ně verbálně
i neverbálně
- zopakuje a použije
slova a slovní spojení,
se kterými se v
průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu
jednoduchého
krátkého psaného
textu, pokud má

- rozumí a reaguje na
jednoduché pokyny a
otázky
- opakuje a používá
naučená slova a
slovní spojení
- reprodukuje říkanky
a písničky
- dokáže pozdravit,
rozloučit se, požádat
o něco za pomoci
jednoduchých frází
- vyjadřuje souhlas a
nesouhlas
v anglickém jazyce,

Učivo

SLOVNÍ ZÁSOBA –
AKTIVNÍ/PASIVNÍ
ZNALOST
- pozdrav
- jednoduché pokyny
v rámci hodiny
- základní komunikace o
sobě
- jednoduché otázky a
odpovědi
- základní témata slovní
zásoby
- základní gramatické
jevy: seznamuje se se
slovesem být, mít, mít
rád, vazbou there
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
OSV
- Rozvoj schopnosti

poznávání
- Kooperace a kompetice
(práce ve skupině,
hodnocení a
sebehodnocení)
- Komunikace
EGS
- Objevujeme Evropu a

svět
- Jsme Evropané

k dispozici vizuální
oporu
- rozumí obsahu
jednoduchého
krátkého mluveného
textu, který je
pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má
k dispozici vizuální
oporu
- přiřadí mluvenou a
psanou podobu téhož
slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké
věty na základě
textové a vizuální
předlohy

rozumí motivačním
slovům v angličtině
- porozumí obsahu
jednoduchého
krátkého psaného
textu, pokud má k
dispozici vizuální
oporu
- rozumí jednoduchým
krátkým mluveným
textům
- napíše slova a krátké
texty dle zadání

is/are, do vět zařazuje
přídavná jména a
zájmena osobní a
přivlastňovací
(my/your)
- svátky
- didaktické hry
- říkadla, písničky
- Britské reálie
- jednoduché poslechy

MKV
- Kulturní diference
- Multikulturalita

Žák využije znalosti
z následujících
vzdělávacích oblastí a
vzdělávacích oborů:
Čj
slovní druhy
jednotné a množné číslo
zájmena osobní
přídavná jména
M
-

- přirozená čísla

4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

POSLECH S
POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
- rozumí slovům a
jednoduchým větám,
pokud jsou
pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat,
zejména pokud má k
dispozici vizuální
oporu
- rozumí
jednoduchému
poslechovému textu,
pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a
má k dispozici
vizuální oporu
MLUVENÍ

POSLECH S
POROZUMĚNÍM
-porozumí základním
otázkám a pokynům
prezentovaným
s pečlivou výslovností
-porozumí obsahu
krátkého textu a
reaguje na něj
-vede jednoduchý a
krátký dialog na toto
téma
-rozumí
jednoduchému
poslechovému cvičení

GRAMATICKÉ
STRUKTURY A SLOVNÍ
ZÁSOBA –
AKTIVNÍ/PASIVNÍ
ZNALOST

MLUVENÍ

- rozšíření oboru čísel
11 - 20
- rodina
- třídní pokyny
- dialogy k daným
tématům
- slovní zásoba
k daným tématům
- gramatické jevy ve
větách, písničkách,
básničkách a
příbězích
- fonetika
- měsíce v roce
- narozeniny
- volnočasové aktivity,
hraní, hudební
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
OSV
-

-

Rozvoj schopnosti
poznávání
Kooperace a
kompetice (práce ve
skupině, hodnocení a
sebehodnocení)
Komunikace

EGS
-

Objevujeme Evropu a
svět
Jsme Evropané

MKV
-

Kulturní diference
Multikulturalita

- zapojí se do
jednoduchých
rozhovorů
- sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající
se jeho samotného,
rodiny, školy,
volného času a
dalších
osvojovaných témat
- odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času
a dalších
osvojovaných témat
a podobné otázky
pokládá
ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM
- vyhledá potřebnou
informaci v
jednoduchém textu,
který se vztahuje k
osvojovaným
tématům
- rozumí
jednoduchým
krátkým textům z
běžného života,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
PSANÍ
- napíše krátký text s
použitím
jednoduchých vět a
slovních spojení o
sobě, rodině,
činnostech a
událostech z oblasti
svých zájmů a
každodenního
života
- vyplní osobní údaje
do formuláře

- zapojí se do

rozhovoru: zeptá se,
poskytne
požadovanou
informaci, vyjádří
souhlas či nesouhlas
- vede jednoduchou
konverzaci k danému
tématu
- reprodukuje říkanky a
písničky s danou
slovní zásobou
- reaguje na pokyny
zadané v anglickém
jazyce
- sestavuje jednoduché
věty
- rozpozná a správně
vysloví hlásky

-

-

-

-

nástroje (Can you
...?, Yes, I can./No, I
can´t.)
oblečení
přítomný čas
průběhový (What´s
he/she ...-ing?
He´s/She´s skating.)
dům a vybavení
domu (Where is...?
It´s ....)
zvířata
přítomný čas prosty
(Do you like...? Yes, I
do/No, I don´t.)
jídlo

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM
-v textu vyhledává
informace k danému
tématu
-obměňuje
jednoduché věty se
známou slovní
zásobou
-reprodukuje přečtený
text, zodpoví otázky k
textu

PSANÍ
- napíše krátké věty za
využití známé slovní
zásoby podle vzoru
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Žák využije znalosti
z následujících vzdělávacích
oblastí a vzdělávacích oborů:
Hv
-

Světová hudby

-

Svátky
Domy
Výroba mouky
Péče o zdraví, zdravá
výživa

-

Savci

Prv

Př

5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

POSLECH S
POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
- rozumí slovům a
jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální
oporu
- rozumí jednoduchému
poslechovému textu,
pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a
má k dispozici vizuální
oporu
MLUVENÍ
- zapojí se do
jednoduchých
rozhovorů
- sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se
jeho samotného,
rodiny, školy,
volného času a
dalších osvojovaných
témat
- odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojovaných
témat a podobné
otázky pokládá
ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM

POSLECH S
POROZUMĚNÍM
- reprodukuje slyšený
text
- seznámí se s novou
gramatikou formou
příběhu
- zopakuje otázky a
odpovědi
- využívá pantomimu
jako prostředek
prezentace slov
- hovoří s oporou
slyšeného textu
- hovoří s oporou
slyšeného a psaného
textu

MLUVENÍ
-rozpozná a správně
vysloví hlásky
-zapojí se do krátkého
rozhovoru s využitím
známé slovní zásoby a
gramatických jevů
-pokládá otázky a
odpovídá
-posiluje sebedůvěru
v mluveném projevu
-pracuje s chybou
-tvoří věty o sobě
-hovoří s oporou
slyšeného a psaného
textu

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- porozumí textu z jiné

Učivo

GRAMATICKÉ
STRUKTURY A SLOVNÍ
ZÁSOBA –
AKTIVNÍ/PASIVNÍ
ZNALOST
- hry na dané téma
- rozhovory na dané

téma

- příběhy na dané téma
- gramatika potřebná

k vyjádření daného
tématu větou
- slovní zásoba k tématu
- slovesa být, umět (Has
he/she got...? Yes,
he/she has. No, he/she
hasn´t.)
- praktické fráze (Do you
like...? Yes, I do./No, I
don´t.)
- přítomný čas
průběhový (What´s
he/she doing?
He´s/She´s ...)
- otázka a odpověď
- výslovnost a fonetický
přepis, vztah mezi
grafickou a zvukovou
podobou slova
- dny v týdnu
- abeceda, hláskování
- čísla 10-100 (There
is/are...)
- lidské tělo
- přídavná jména – popis
osob
- město (Is there...? Yes,
there is./No, there
isn´t.)
- zvířata
- den, „denní rutiny“
(What time do you ...?)
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
OSV
- Rozvoj schopnosti

poznávání
- Kooperace a kompetice
(práce ve skupině,
hodnocení a
sebehodnocení)
- Komunikace
EGS
- Objevujeme Evropu a

svět
- Jsme Evropané
MKV

- Kulturní diference
- Multikulturalita

Žák využije znalosti
z následujících
vzdělávacích oblastí a
vzdělávacích oborů:
M
- čísla

Př

- tělo, zvířata

Vl

- hlavní města
- časová pásma
- svátky

Prv

Péče o zdraví, zdravá
výživa

- vyhledá potřebnou
informaci v
jednoduchém textu,
který se vztahuje k
osvojovaným
tématům
- rozumí jednoduchým
krátkým textům z
běžného života,
zejména pokud má k
dispozici vizuální
oporu
PSANÍ
- napíše krátký text s
použitím
jednoduchých vět a
slovních spojení o
sobě, rodině,
činnostech a
událostech z oblasti
svých zájmů a
každodenního života
- vyplní osobní údaje do
formuláře

předmětové oblasti

- vyhledává v textu

konkrétní informace
- hovoří s oporou
slyšeného a psaného
textu
- práce se slovníkem
- kombinuje slovní
spojení s novou slovní
zásobou
- zdokonaluje své
čtenářské schopnosti
- hovoří s oporou
čteného textu
PSANÍ
-napíše text podle vzoru
-dbá a zlepšuje se
v pravopisu anglických
slov

- čas
- základní slovní zásoba v

komunikačních
situacích probíraných
tematických okruhů
- práce se slovníkem

Tv
- sporty

Vv

- výroba

hračky/předmětu podle
pokynů v angličtině

2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Poslech s porozuměním Poslech s porozuměním
- rozumí informacím v - rozumí tématu a
jednoduchých
obsahu jednoduchého
poslechových textech,
a zřetelně
jsou-li pronášeny
pronášeného příběhu,
pomalu a zřetelně
který se vztahuje k
- rozumí obsahu
osvojovaným tématům
jednoduché a zřetelně
domov, volný čas,
vyslovované promluvy
škola, rodina, bydlení,
či konverzace, který se
město a příroda,
týká osvojovaných
nákupy a móda, sport,
témat
stravovací návyky, péče
o zdraví, cestování,
počasí a reálie anglicky
mluvících zemí

Mluvnice
-
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řadové číslovky
přítomný čas prostý
příslovce častosti děje
zájmena this, that,
these, those
can / can’t
like / love / don’t like
/ hate / can’t stand
What .... like? / What
.... look like?
osobní zájmena
přítomný čas
průběhový

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
OSV
- Rozvoj schopnosti
poznávání
- Sebepoznání a
sebepojetí
- Seberegulace a
sebeorganizace
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problémů a

rozumí tématu a
obsahu jednoduchého
a zřetelně
pronášeného
rozhovoru, který se
vztahuje k
osvojovaným tématům
domov, volný čas,
škola, rodina, bydlení,
město a příroda,
nákupy a móda, sport,
stravovací návyky, péče
o zdraví, cestování,
počasí a reálie anglicky
mluvících zemí
- v pomalu a zřetelně
pronášeném projevu,
který se vztahuje k výše
uvedeným
osvojovaným tématům,
zachytí konkrétní
informace číselné i
nečíselné povahy
- porozumí obsahu
jednoduché písně
týkající se
osvojovaných témat
- porozumí informacím v
jednoduché
videonahrávce
vztahující se
k osvojovaným
tématům
-

Mluvení
- zeptá se na základní
informace a adekvátně
reaguje v běžných
formálních i
neformálních situacích
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole,
volném čase a dalších
osvojovaných
tématech
- vypráví jednoduchý
příběh či událost;
popíše osoby, věci a
místa ze svého
každodenního života

Mluvení
- zeptá se na základní
informace týkající se
osob, míst,
každodenních činností,
volnočasových aktivit a
na podobné otázky
odpoví
- zapojí se pomocí
slovních spojení a vět
do krátkých, jasně
strukturovaných
rozhovorů, ve kterých
sdělí, co má rád nebo
nerad, co umí nebo
neumí, kde byl o

- vazba there is / there
are + a / an + some /
any
- předložky míst
- přivlastňovací
zájmena
- samostatně stojící
přivlastňovací
zájmena
- whose
- want / want to
- stupňování
přídavných jmen
- číslovky
- tvoření otázek, tázací
zájmena
- so, because
- příslovce
- sloveso to be
v minulém čase –
kladná a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky ‚ano
/ ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
- minulý čas
pravidelných sloves kladná a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky ‚ano
/ ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
- minulý čas
nepravidelných sloves
- kladná a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky ‚ano
/ ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
- přítomný čas prostý
vs přítomný čas
průběhový
- rozkazovací způsob
- ‚ano / ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
Zvuková a grafická
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rozhodovací dovednosti
VDO
- Občanská společnost a
škola
VES
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a
svět
MKV
- Lidské vztahy
- Kulturní diference
- Multikulturalita
MEV
- Tvorba mediálního
sdělení
Žák využije znalosti
z následujících
vzdělávacích oblastí a
vzdělávacích oborů:
- Český jazyk a literatura
- Matematika a její
aplikace
- Informační a
komunikační
technologie
- Člověk a příroda –
přírodopis, zeměpis
- Umění a kultura hudební výchova,
výtvarná výchova
- Člověk a zdraví –
výchova ke zdraví,
tělesná výchova

Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované
informace v
jednoduchých
každodenních
autentických
materiálech
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům,
vyhledá v nich
požadované informace

víkendu, co dělal o
prázdninách, co rád jí,
jaké jsou jeho
stravovací návyky
apod., a na podobné
výpovědi reaguje
- mluví o své rodině,
kamarádech, zájmech a
volnočasových
aktivitách, aktuálních
činnostech, škole,
domově a místě, kde
bydlí, prázdninových
zážitcích a dalších
osvojovaných
tématech, a to zejména
hovoří-li podle předem
připravených
poznámek nebo má-li
k dispozici vizuální
oporu
- jednoduše a v krátkých
větách popíše osoby,
zvířata, místa, věci
každodenního života,
své stravovací návyky a
přípravu oblíbeného
jídla, své prázdniny
apod.
Čtení s porozuměním
- porozumí krátkému a
jednoduchému popisu
osoby, místa (např.
školy, domu nebo bytu,
místnosti, města),
popisu víkendu,
prázdninového zážitku,
stravovacích návyků a
v textu vyhledá
konkrétní informace
číselné i nečíselné
povahy
- rozumí tématu a
obsahu jednoduchého
komiksového nebo
fotografického příběhu,
který se vztahuje
k osvojovaným
tématům domov, volný

podoba jazyka
- pravopis slov
osvojené slovní
zásoby
- výslovnost æ / aː / ə
- výslovnost æ
- výslovnost ə
- výslovnost w a v
- větný přízvuk
- rytmus
- intonace ve větě
- výslovnost –ed / - d
- výslovnost
nepravidelných sloves
v minulém čase
prostém
Slovní zásoba
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měsíce v roce, datum
země a národnosti
škola
každodenní činnosti
volnočasové aktivity
členové rodiny
popis osoby
popis domu
vybavení místností,
nábytek
oblečení
popis města
místa a budovy ve
městě
obchody
umění
zvířata, hmyz
popis zvířete
čísla
přídavná jména
vodní a zimní sporty,
závody
části těla
zdravotní problémy a
úrazy
geografické názvy a
pojmenování
dopravní prostředky
dovolená, prázdniny
počasí

Psaní
- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché
texty týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojovaných
témat
- reaguje na jednoduché
písemné sdělení

čas, škola, rodina,
bydlení, město a
příroda, nákupy a
móda, sport, stravovací
návyky, péče o zdraví a
cestování
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům,
např. emailu, příspěvku
na webu, letáku,
projektu vrstevníka,
které se týkají výše
uvedených
osvojovaných témat, a
v textu vyhledá
konkrétní informace,
příp. konkrétní číselné
informace
Psaní
- ve formuláři vyplní
základní údaje o své
osobě, např. své jméno
a příjmení, věk,
kontaktní údaje apod.
- zapíše informace,
slovní spojení nebo
jednoduché věty
týkající se
osvojovaných témat
domov, volný čas,
škola, rodina, bydlení,
město a příroda,
nákupy a móda, sport,
stravovací návyky, péče
o zdraví a cestování
- napíše krátký
jednoduchý popis
osoby (např. popis
členů své rodiny),
domácího mazlíčka,
místa (např. popis
bytu, domu, města,
kde bydlí), události
(např. popis
prázdninového zážitku,
školního výletu),
volnočasových aktivit a
každodenních činností
(např. přípravy jídla)

- přídavná jména
- potraviny, příprava
jídel
- zdravé stravovací
návyky
- tvoření slov
- práce se slovníkem
Tematické okruhy
-

domov
volný čas
škola
kalendářní rok
rodina
bydlení
město
nákupy a móda
kultura
příroda
sport
péče o zdraví
cestování
počasí
stravovací návyky

Reálie anglicky
mluvících zemí
svátky Halloween,
Diwali, Bonfire Night aj.;
bydlení ve Velké
Británii, Birmingham;
zvířata žijící ve volné
přírodě ve Velké
Británii; sporty v USA,
sporty na Novém
Zélandu, neobvyklé
sporty v anglicky
mluvících zemích (WB),
Serena Williams (WB);
Belfast, York, Skye,
Wales, Dovolená v UK,
Murder on the Orient
Express (WB); jídlo ve
Velké Británii, jídlo
v Austrálii, jídlo v USA
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- napíše jednoduchý
text, např. email
vrstevníkovi, kde uvede
základní informace o
své osobě, rodině,
škole a místě svého
bydliště, kde popíše,
jak strávil minulý
víkend nebo minulé
prázdniny
- podle předem
připravené osnovy
sestaví projekt na
osvojované téma

7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Poslech s porozuměním Poslech s porozuměním
- rozumí informacím v - rozumí tématu a obsahu
jednoduchých
jednoduchého a zřetelně
poslechových textech,
pronášeného příběhu,
jsou-li pronášeny
který se vztahuje k
pomalu a zřetelně
osvojovaným tématům
- rozumí obsahu
domov, volný čas, škola,
jednoduché a zřetelně
bydlení, kultura, počasí,
vyslovované promluvy
stravovací návyky,
či konverzace, který se
nákupy, péče o zdraví,
týká osvojovaných
moderní technologie a
témat
média a reálie anglicky
mluvících zemí
- rozumí tématu a obsahu
jednoduché a zřetelně
pronášené konverzace
vztahující se k výše
uvedeným osvojovaným
tématům (např.
seznámení
vrstevníků s novým
spolužákem, rozhovor
s expertem na internet,
konverzace mezi
obsluhou a hosty
v kavárně
- v pomalu a zřetelně
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Mluvnice

OSV

- have got
- like / don’t like / hate
+ -ing
- can / can‘t
- osobní zájmena
- přivlastňovací
zájmena
- přítomný čas prostý
- příslovce častosti děje
- What .... like? / What
.... look like?
- přítomný čas
průběhový
- přítomný čas prostý vs
průběhový
- stavová slovesa
- there was / there were
- sloveso to be
v minulém čase
- minulý čas
pravidelných a
nepravidelných sloves
- kladná a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké

- Rozvoj schopnosti
poznávání
- Sebepoznání a
sebepojetí
- Seberegulace a
sebeorganizace
- Psychohygiena
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
VDO
- Občanská společnost a
škola
EGS
- Evropa a svět nás
zajímá
- Objevujeme Evropu a

pronášeném projevu,
který se vztahuje k výše
uvedeným osvojovaným
tématům, zachytí
konkrétní informace
číselné i nečíselné
povahy
- porozumí obsahu
jednoduché písně
týkající se osvojovaných
témat
- porozumí informacím v
jednoduché
videonahrávce vztahující
se k osvojovaným
tématům
Mluvení
Mluvení
- zeptá se na základní
informace a adekvátně - zeptá se na základní
informace týkající se
reaguje v běžných
osob, míst, činností a
formálních i
událostí a na podobné
neformálních situacích
otázky odpoví
- mluví o své rodině,
- se zapojí pomocí
kamarádech, škole,
slovních spojení a vět do
volném čase a dalších
krátkých, jasně
osvojovaných
strukturovaných
tématech
rozhovorů, ve kterých
- vypráví jednoduchý
sdělí, co má rád nebo
příběh či událost;
nerad, kde by rád žil, co
popíše osoby, věci a
dělá za určitého počasí,
místa ze svého
zda rád kempuje, kterou
každodenního života
zemi by rád navštívil, co
rád jí, co měl na snídani,
kde se rád stravuje, jak
často používá internet,
zda umí pracovat
s počítači a na podobné
výpovědi reaguje
- zapojí se pomocí
slovních spojení a vět do
krátkých, jasně
strukturovaných
rozhovorů, ve kterých
vyjádří žádost o svolení,
souhlas nebo nesouhlas,
nabídku nebo návrh,
radu nebo lítost a na
tato vyjádření reaguje
- mluví o své rodině,
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odpovědi, otázky ‚ano
/ ne‘, otázky s tázacími
zájmeny
- tázacími zájmena
- příslovce
- počitatelná a
nepočitatelná
podstatná jména
- some / any
- How much...? / How
many...?
- a lot (of), (not) much /
many
- minulý čas
nepravidelných sloves
- rozkazovací způsob
- budoucí čas will –
kladná a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky ‚ano
/ ne‘, otázky s tázacími
zájmeny
- vyjádření budoucího
děje pomocí going to kladná a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky ‚ano
/ ne‘, otázky s tázacími
zájmeny

svět
MKV
- Lidské vztahy
- Kulturní diference
- Multikulturalita
ENV
- Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
MED
- Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
- Vnímání autora
mediálních sdělení
- Tvorba mediálního
sdělení
Žák využije znalosti
z následujících
vzdělávacích oblastí a
vzdělávacích oborů:

- Český jazyk a literatura
- Matematika a její
aplikace
- Informační a
komunikační
Zvuková a grafická
technologie
podoba jazyka
- Člověk a společnost –
dějepis, výchova k
- pravopis slov osvojené
občanství
slovní zásoby
- Člověk a příroda –
- výslovnost s, z
přírodopis, zeměpis
- výslovnost e, i:
- Umění a kultura - výslovnost æ / aː
hudební výchova,
- výslovnost v a w
výtvarná výchova
Slovní zásoba
- Člověk a zdraví –
výchova ke zdraví,
- množné číslo
tělesná výchova
podstatných jmen
- Člověk a svět práce
- měsíce v roce, datum
- každodenní činnosti a
volnočasové aktivity
- přídavná jména
- popis osoby

kamarádech, škole,
městě nebo vesnici, kde
bydlí, stravovacích
návycích a dalších
osvojovaných tématech,
a to zejména hovoří-li
podle předem
připravených poznámek
nebo s vizuální oporou
- jednoduše a v krátkých
větách popíše osoby
(např. kamaráda, osobu
na obrázku), místa (např.
školní třídu, známou
budovu), činnosti (např.
prohlídku města),
události (např. přírodní
katastrofu) apod.
- podle předem
připravené osnovy nebo
s vizuální oporou vypráví
jednoduchý příběh jako
sled jednotlivých
událostí
Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované
- rozumí tématu a obsahu
informace v
jednoduchého
jednoduchých
komiksového nebo
každodenních
fotografického příběhu,
autentických
který se vztahuje
materiálech
k osvojovaným tématům
- rozumí krátkým a
domov, volný čas, škola,
jednoduchým textům,
bydlení, kultura, počasí,
vyhledá v nich
požadované informace stravovací návyky,
nákupy, péče o zdraví,
moderní technologie a
média, reálie anglicky
mluvících zemí
- porozumí krátkému a
jednoduchému popisu
osoby (např. kamaráda,
osoby na obrázku), místa
(např. školní třídy,
známé budovy),
konkrétní činnosti (např.
prohlídky města) nebo
události (např. přírodní
katastrofy) a v textu
vyhledá konkrétní
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- škola
- školní předměty
- popis učebny
- vyjádření žádosti o
svolení
- popis známé budovy
- malíři a autoportréty
- počasí
- extrémní počasí a
přírodní katastrofy
- vyjádření lítosti
- jídlo a pití
- potraviny a vyjádření
množství
- nákup potravin
- zdravé stravovací
návyky
- zdravý životní styl
- vyjádření pokynů,
zdvořilé žádosti
- vyjádření souhlasu a
nesouhlasu
- mobilní zařízení,
počítače
- internet
- práce s počítačem a
internetem
- vynálezy
- vyjádření nabídky a
návrhu
- práce se slovníkem
Tematické okruhy
- domov
- volný čas
- škola
- bydlení
- kultura
- počasí
- stravovací návyky
- nákupy
- péče o zdraví
- moderní technologie a
média
Reálie anglicky
mluvících zemí
White House,

Psaní

informace číselné i
nečíselné povahy
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům
(např. příspěvku na
webu, kvízu, projektu
vrstevníka), které se
týkají osvojovaných
témat domov, volný čas,
škola, bydlení, kultura,
počasí, stravovací
návyky, nákupy, péče o
zdraví, moderní
technologie a média, a
reálie anglicky mluvících
zemí, a v textu vyhledá
konkrétní informace,
příp. konkrétní číselné
informace
- porozumí běžným
označením a nápisům na
veřejných místech, které
se týkají orientace
v místě, upozornění
nebo zákazu
Psaní

Buckingham Palace,
britští cestovatelé,
Jamie Oliver

- vyplní základní údaje o - zapíše informace, slovní
sobě ve formuláři
spojení nebo
- napíše jednoduché
jednoduché věty týkající
texty týkající se jeho
se osvojovaných témat
samotného, rodiny,
domov, volný čas, škola,
školy, volného času a
bydlení, kultura, počasí,
dalších osvojovaných
stravovací návyky,
témat
nákupy, péče o zdraví,
- reaguje na jednoduché moderní technologie a
písemné sdělení
média, a reálie anglicky
mluvících zemí
- napíše krátký
jednoduchý popis osoby
(např. popis kamaráda,
osoby na obrázku), a
činností (např. popis
stravovacích návyků)
- napíše jednoduchý text,
např. email vrstevníkovi,
příspěvek na web
vztahující se
k osvojovaným tématům
domov, volný čas, škola,
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bydlení, kultura, počasí,
stravovací návyky,
nákupy, péče o zdraví,
moderní technologie a
média, a reálie anglicky
mluvících zemí
- podle předem
připravené osnovy
sestaví projekt na
osvojované téma
8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

Poslech s
porozuměním
- rozumí informacím
v jednoduchých
poslechových
textech, jsou-li
pronášeny pomalu
a zřetelně
- rozumí obsahu
jednoduché a
zřetelně
vyslovované
promluvy či
konverzace, který
se týká
osvojovaných
témat

Poslech s porozuměním
- rozumí tématu a obsahu
jednoduchého a zřetelně
pronášeného příběhu,
který se vztahuje k
osvojovaným tématům
domov, volný čas, škola,
bydlení, kultura, počasí,
stravovací návyky, nákupy,
péče o zdraví, moderní
technologie a média,
město a příroda,
společnost a její problémy
a reálie anglicky mluvících
zemí
- rozumí tématu a obsahu
jednoduché a zřetelně
pronášené konverzace
vztahující se k výše
uvedeným osvojovaným
tématům (např. seznámení
vrstevníků s novým
spolužákem, interview
s teenagerem, který zažil
přírodní katastrofu,
rozhovor s expertem na
internet, konverzace mezi
obsluhou a hosty
v kavárně, popis cesty z A
do B, rozhovor
v turistickém informačním
centru)
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Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Mluvnice

OSV

- stupňování
přídavných jmen
- (not) as ... as
- člen určitý a
neurčitý
- předložky místa
- should / shouldn’t
- must / mustn’t
- have to / don’t have
to
- přítomný čas prostý
vs přítomný čas
průběhový
- will vs going to
- otázky
- množné číslo
podstatných jmen
- minulý čas prostý
pravidelných a
nepravidelných
sloves - kladná a
záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky
‚ano / ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
- used to – vyjádření
opakovaného děje
v minulosti - kladná

- Rozvoj schopnosti
poznávání
- Sebepoznání a
sebepojetí
- Seberegulace a
sebeorganizace
- Psychohygiena
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a
kompetice
- Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
VDO
- Občanská společnost a
škola
EGS
- Evropa a svět nás
zajímá
- Objevujeme Evropu a
svět
MKV

Mluvení
- zeptá se na
základní informace
a adekvátně
reaguje v běžných
formálních i
neformálních
situacích
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole,
volném čase a
dalších
osvojovaných
tématech
- vypráví jednoduchý
příběh či událost;
popíše osoby, věci
a místa ze svého
každodenního
života
- používá výrazy,
které označují
častost činností
- popíše svůj denní
režim
- hovoří o tom, co
zajímavého dělá v
jednotlivých
měsících.
- řekne datum
- zapojí se do řízené
konverzace
- vypráví zážitek

- v pomalu a zřetelně
a záporná
pronášeném projevu, který
oznamovací věta,
se vztahuje k výše
otázka, krátké
uvedeným osvojovaným
odpovědi, otázky
tématům, zachytí
‚ano / ne‘, otázky
konkrétní informace
s tázacími zájmeny
číselné i nečíselné povahy - minulý čas
- porozumí obsahu
průběhový – kladná
jednoduché písně týkající
a záporná
se osvojovaných témat
oznamovací věta,
- porozumí informacím v
otázka, krátké
jednoduché videonahrávce
odpovědi, otázky
vztahující se
‚ano / ne‘, otázky
k osvojovaným tématům
s tázacími zájmeny
- minulý čas
Mluvení
průběhový vs
minulý čas prostý
- zeptá se na základní
informace týkající se osob, - as, because, as a
result, so that
míst, činností a událostí a
předpřítomný čas
na podobné otázky odpoví
prostý - kladná a
- se zapojí pomocí slovních
záporná
spojení a vět do krátkých,
oznamovací věta,
jasně strukturovaných
otázka, krátké
rozhovorů, ve kterých
odpovědi, otázky
sdělí, co má rád nebo
‚ano / ne‘, otázky
nerad, kde by rád žil, co
s tázacími zájmeny;
dělá za určitého
already, yet, for,
počasí, zda rád
since
kempuje, kterou zemi by
rád navštívil, co rád jí, co
měl na snídaní, kde se rád
stravuje, jak často používá
internet, zda umí pracovat
s počítači, zda dává
přednost životu na
venkově nebo ve
městě apod., a na
podobné výpovědi reaguje
- se zapojí pomocí slovních
spojení a vět do krátkých,
jasně strukturovaných
rozhovorů, ve kterých
vyjádří žádost o svolení,
souhlas nebo nesouhlas,
nabídku nebo návrh, radu
nebo lítost a na tato
vyjádření reaguje
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole, městě
nebo vesnici, kde bydlí,
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Zvuková a grafická
podoba jazyka
- slovní a větný
přízvuk, intonace
- silent letters
- pravopis slov
osvojené slovní
zásoby
- slabiky
- výslovnost –s/-es
- výslovnost –ed/-d
- výslovnost æ, eɪ
Slovní zásoba
- život ve městě
- místa a budovy ve
městě
- život na venkově

- Lidské vztahy
- Kulturní diference
- Multikulturalita
ENV
- Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
MED
- Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
- Vnímání autora
mediálních sdělení
- Tvorba mediálního
sdělení
Žák využije znalosti
z následujících
vzdělávacích oblastí a
vzdělávacích oborů:
- Český jazyk a
literatura
- Matematika a její
aplikace
- Informační a
komunikační
technologie
- Člověk a společnost –
dějepis, výchova k
občanství
- Člověk a příroda –
přírodopis, zeměpis,
fyzika
- Umění a kultura hudební výchova,
výtvarná výchova
- Člověk a zdraví –
výchova ke zdraví,
tělesná výchova
- Člověk a svět práce

Čtení s porozuměním
- vyhledá
požadované
informace v
jednoduchých
každodenních
autentických
materiálech
- rozumí krátkým a
jednoduchým
textům, vyhledá v
nich požadované
informace

stravovacích návycích a
dalších osvojovaných
tématech, a to zejména
hovoří-li podle předem
připravených poznámek
nebo s vizuální oporou
- jednoduše a v krátkých
větách popíše osoby (např.
kamaráda, osobu na
obrázku), místa (např.
školní třídu, známou
budovu), činnosti (např.
prohlídku města), události
(např. přírodní
katastrofu) apod.
- podle předem připravené
osnovy nebo s vizuální
oporou vypráví
jednoduchý příběh jako
sled jednotlivých událostí
Čtení s porozuměním
- rozumí tématu a obsahu
jednoduchého
komiksového nebo
fotografického příběhu,
který se vztahuje
k osvojovaným
tématům domov, volný
čas, škola, bydlení, kultura,
počasí, stravovací návyky,
nákupy, péče o zdraví,
moderní technologie a
média, město a příroda,
společnost a její
problémy a reálie anglicky
mluvících zemí
- porozumí krátkému a
jednoduchému popisu
osoby (např. kamaráda,
osoby na obrázku),
místa (např. školní třídy,
známé budovy),
konkrétní činnosti (např.
prohlídky města) nebo
události (např. přírodní
katastrofy) a v textu
vyhledá konkrétní
informace číselné i
nečíselné povahy
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-

-

prohlídka města
popis cesty z A do B
frázová slovesa
příslovce
vyjádření rady
řešení problémů
obnovitelné zdroje
energie
podstatná jména
každodenní činnosti
volnočasové aktivity
plány do budoucna
etapy lidského
života
pohybové aktivity
životopis
popis svátku
slavné osobnosti
frázová slovesa
týkající se
mezilidských vztahů
přídavná jména
vyjadřující pocity
vyjádření pozvání
moderní
technologie
hudební žánry

Tematické okruhy
domov
volba povolání
volný čas
škola
pocity a nálady
moderní
technologie a média
- sport
- město a příroda
- společnost a její
problémy
-

Reálie anglicky
mluvících zemí
London, Bristol,
Skotsko, Kingsbridge,
národní park
Snowdonia (Wales),

Psaní
- vyplní základní
údaje o sobě ve
formuláři
- napíše jednoduché
texty týkající se
jeho samotného,
rodiny, školy,
volného času a
dalších
osvojovaných
témat
- reaguje na
jednoduché
písemné sdělení

- rozumí krátkým a
jednoduchým textům
(např. příspěvku na
webu, kvízu, projektu
vrstevníka), které se týkají
osvojovaných
témat domov, volný čas,
škola, bydlení, kultura,
počasí, stravovací návyky,
nákupy, péče o zdraví,
moderní technologie a
média, město a příroda,
společnost a její
problémy a reálie anglicky
mluvících zemí, a v textu
vyhledá konkrétní
informace, příp. konkrétní
číselné informace
- porozumí běžným
označením a nápisům na
veřejných místech, které
se týkají orientace v místě,
upozornění nebo zákazu
Psaní
- zapíše informace, slovní
spojení nebo jednoduché
věty týkající se
osvojovaných
témat domov, volný čas,
škola, bydlení, kultura,
počasí, stravovací návyky,
nákupy, péče o zdraví,
moderní technologie a
média, město a příroda,
společnost a její
problémy a reálie anglicky
mluvících zemí
- napíše krátký jednoduchý
popis osoby (např.
popis kamaráda, osoby na
obrázku), místa (např.
popis města, známé
budovy), události (např.
popis přírodní katastrofy)
a činností (např. popis
stravovacích návyků)
- napíše jednoduchý text,
např. email
vrstevníkovi, příspěvek na
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národní park
Yellowstone (USA),
Grand Canyon (USA),
New York (WB),
Dartmouth (WB), New
Zealand (WB),
Auckland (WB),
Austrálie, Nový
Zéland, Přistání na
řece Hudson (WB),
svátky v anglicky
mluvících zemích
(např. Thanksgiving,
Hogmanay), Tudors,
život amerických
teenagerů

web vztahující se
k osvojovaným
tématům domov, volný
čas, škola, bydlení, kultura,
počasí, stravovací návyky,
nákupy, péče o zdraví,
moderní technologie a
média, město a příroda,
společnost a její
problémy a reálie anglicky
mluvících zemí
- podle předem připravené
osnovy sestaví projekt na
osvojované téma
9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

Poslech s
Poslech s porozuměním
porozuměním
- rozumí tématu a obsahu
- rozumí informacím
jednoduchého a zřetelně
v jednoduchých
pronášeného příběhu
poslechových
(např. adaptaci povídky,
textech, jsou-li
filmu nebo rozhlasové
pronášeny pomalu
hry), který se vztahuje k
a zřetelně
osvojovaným tématům
- rozumí obsahu
domov, rodina, škola,
jednoduché a
volný čas, kultura, pocity
zřetelně
a nálady, volba povolání,
vyslovované
moderní technologie a
promluvy či
média, péče o zdraví,
konverzace, který
sport, společnost a její
se týká
problémy a reálie
osvojovaných témat
anglicky mluvících zemí
- rozumí tématu a obsahu
jednoduché a zřetelně
pronášené konverzace
vztahující se k výše
uvedeným osvojovaným
tématům, např.
rozhovoru, kde mluvčí
hovoří o volnočasových
aktivitách, každodenních
činnostech, opakované
činnosti v minulosti,
skutečné události
v minulosti, plánované
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Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Mluvnice

OSV

-

-

-

-

přítomný čas prostý
vs přítomný čas
průběhový
will vs going to
otázky
množné číslo
podstatných jmen
minulý čas prostý
pravidelných a
nepravidelných
sloves - kladná a
záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky
‚ano / ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
used to – vyjádření
opakovaného děje
v minulosti - kladná
a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky
‚ano / ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
minulý čas

- Rozvoj schopnosti
poznávání
- Sebepoznání a
sebepojetí
- Seberegulace a
sebeorganizace
- Psychohygiena
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a
kompetice
- Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
VDO
- Občanská společnost a
škola
EGS
- Evropa a svět nás
zajímá
- Objevujeme Evropu a

činnosti v budoucnosti,
novinkách, zdravotních
potížích, filmu, který
viděli, nebo knize, kterou
četli
- v pomalu a zřetelně
pronášeném projevu,
který se vztahuje k výše
uvedeným osvojovaným
tématům, zachytí
konkrétní informace
číselné i nečíselné
povahy
- porozumí obsahu
jednoduché písně týkající
se osvojovaných témat
- porozumí informacím v
jednoduché
videonahrávce vztahující
se k osvojovaným
tématům
Mluvení
- zeptá se na základní
informace a
adekvátně reaguje
v běžných
formálních i
neformálních
situacích
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole,
volném čase a
dalších
osvojovaných
tématech
- vypráví jednoduchý
příběh či událost;
popíše osoby, věci a
místa ze svého
každodenního
života
- používá výrazy,
které označují
častost činností
- popíše svůj denní
režim
- hovoří o tom, co
zajímavého dělá v
jednotlivých
měsících.

Mluvení

-

-

-

- zeptá se na základní
informace týkající se
osob, míst, činností a
událostí a na podobné
otázky odpoví
- zapojí se pomocí slovních
spojení a vět do krátkých,
jasně strukturovaných
rozhovorů, ve kterých
sdělí, co se mu líbí nebo
nelíbí, co dělal
v minulosti, co plánuje
v budoucnosti, co se
právě stalo a kdy se to
stalo, jaké knihy rád čte,
na jaké filmy se rád dívá
apod., a na podobné
výpovědi reaguje
- zapojí se pomocí slovních
spojení a vět do krátkých,
jasně strukturovaných
rozhovorů, ve kterých
vyjádří radu, pozvání,
překvapení, vlastní
názor, souhlas nebo
nesouhlas, jistotu apod.
a na podobná vyjádření
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-

-

průběhový – kladná
a záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky
‚ano / ne‘, otázky
s tázacími zájmeny
minulý čas
průběhový vs
minulý čas prostý
as, because, as a
result, so that
předpřítomný čas
prostý - kladná a
záporná
oznamovací věta,
otázka, krátké
odpovědi, otázky
‚ano / ne‘, otázky
s tázacími zájmeny;
already, yet, for,
since
předpřítomný čas
prostý vs minulý čas
prostý
can / could / be
able to
have to / had to
vztažná zájmena
časové údaje
might
while, as, when,
before that
vztažné věty
vedlejší
vztažná zájmena
neurčitá zájmena
počitatelná a
nepočitatelná
podstatná jména
a few, a little
stupňování
přídavných jmen
stupňování příslovcí
much, a lot, a bit
both, either,
neither, all, none
určitý člen the
and, so, but,
although, however

svět
MKV
- Lidské vztahy
- Kulturní diference
- Multikulturalita
ENV
- Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
MED
- Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
- Vnímání autora
mediálních sdělení
- Tvorba mediálního
sdělení
Žák využije znalosti
z následujících
vzdělávacích oblastí a
vzdělávacích oborů:
- Český jazyk a literatura
- Matematika a její
aplikace
- Informační a
komunikační
technologie
- Člověk a společnost –
dějepis
- Člověk a příroda –
přírodopis, zeměpis,
fyzika
- Umění a kultura hudební výchova,
výtvarná výchova
- Člověk a zdraví –
výchova ke zdraví,
tělesná výchova
- Člověk a svět práce

- řekne datum
- zapojí se do řízené
konverzace
- vypráví zážitek

Čtení s porozuměním
- vyhledá
požadované
informace
jednoduchých
každodenních
autentických
materiálech
- rozumí krátkým a
jednoduchým
textům, vyhledá v
nich požadované
informace

reaguje
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole,
novinkách, zdravotních
potížích, oblíbeném filmu
nebo knize a dalších
osvojovaných tématech,
a to zejména hovoří-li
podle předem
připravených poznámek
nebo s vizuální oporou
- jednoduše a v krátkých
větách popíše osoby
(např. osobu na obrázku,
filmovou nebo literární
postavu), místa (např.
situaci a atmosféru na
obrázku), činnosti (např.
úkol, který musel splnit)
a události (např. nehodu,
skutečnou událost)
- podle předem připravené
osnovy nebo s vizuální
oporou vypráví
jednoduchý příběh jako
sled jednotlivých
událostí, přičemž používá
vhodné prostředky
textové návaznosti
Čtení s porozuměním
- rozumí tématu a obsahu
jednoduchého
komiksového nebo
fotografického příběhu,
který se vztahuje
k osvojovaným tématům
domov, rodina, škola,
volný čas, kultura, pocity
a nálady, volba povolání,
moderní technologie a
média, péče o zdraví,
sport, společnost a její
problémy a reálie
anglicky mluvících zemí
- porozumí krátkému a
jednoduchému popisu
osoby (např. filmové
nebo literární postavy),
místa (např. scény z
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-

nultý kondicionál
první kondicionál
sloveso + -ing /
infinitiv
prostředky textové
návaznosti

Zvuková a grafická
podoba jazyka
-

-

pravopis slov
osvojené slovní
zásoby
slabiky
výslovnost –s/-es
výslovnost –ed/-d
výslovnost æ, eɪ
výslovnost ɒ, əʊ
výslovnost ɪ, aɪ
výslovnost ð, θ
výslovnost ə
slovní a větný
přízvuk
intonace

Slovní zásoba
-

-

podstatná jména
každodenní činnosti
volnočasové aktivity
plány do budoucna
etapy lidského
života
pohybové aktivity
životopis
popis svátku
slavné osobnosti
frázová slovesa
týkající se
mezilidských vztahů
přídavná jména
vyjádřující pocity
vyjádření pozvání
moderní
technologie
hudební žánry
části lidského těla
nemoci, zranění
u lékaře
sporty
vyjádření pocitů a

Psaní

filmu), konkrétní činnosti
(např. plánované činnosti
v budoucnosti, činnosti
v minulosti nebo
nedávné činnosti) nebo
události (např. nehody) a
v textu vyhledá konkrétní
informace číselné i
nečíselné povahy
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům
(např. profilu vrstevníka
na webu, životopisu),
které se týkají
osvojovaných témat
domov, rodina, škola,
volný čas, kultura, pocity
a nálady, volba povolání,
moderní technologie a
média, péče o zdraví,
sport, společnost a její
problémy a reálie
anglicky mluvících zemí,
a v textu vyhledá
konkrétní informace
číselné i nečíselné
povahy
Psaní

- vyplní základní
- zapíše informace, slovní
údaje o sobě ve
spojení nebo jednoduché
formuláři
věty týkající se
- napíše jednoduché
osvojovaných
texty týkající se jeho
témat domov, volný čas,
samotného, rodiny,
škola, bydlení, kultura,
školy, volného času
počasí, stravovací
a dalších
návyky, nákupy, péče o
osvojovaných témat
zdraví, moderní
- reaguje na
technologie a média,
jednoduché
město a příroda,
písemné sdělení
společnost a její
problémy a reálie
anglicky mluvících zemí
- napíše krátký
jednoduchý popis osoby
(např. popis kamaráda,
osoby na obrázku), místa
(např. popis města,
známé budovy), události
(např. popis přírodní
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-

-

nálad
definice povolání
přídavná jména
příslovce
vyjádření
překvapení
forenzní vědy
vesmír
vyjádření číselných
údajů, vzdálenosti,
rychlosti
vyjádření souhlasu
a nesouhlasu
vyjádření názoru
filmové a literární
žánry
přídavná jména
končící na –ed / -ing
přídavná jména
týkající se jídla
vyjádření jistoty
recenze
práce se slovníkem

Tematické okruhy
-

-

domov
volba povolání
volný čas
škola
pocity a nálady
moderní
technologie a
média
sport
péče o zdraví
pocity a nálady
kultura
společnost a její
problémy

Reálie anglicky
mluvících zemí
sporty ve Velké Británii,
Sherlock Holmes,
Arthur Conan Doyle,
sporty ve Velké Británii,
Saki / H. H. Munro,
literatura anglicky

katastrofy) a činností
mluvících zemí
(např. popis stravovacích
návyků)
- napíše jednoduchý text,
např. email
vrstevníkovi, příspěvek
na web vztahující se
k osvojovaným
tématům domov, volný
čas, škola, bydlení,
kultura, počasí,
stravovací návyky,
nákupy, péče o zdraví,
moderní technologie a
média, město a příroda,
společnost a její
problémy a reálie
anglicky mluvících zemí
- podle předem připravené
osnovy sestaví projekt na
osvojované téma
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
1. Řečové dovednosti – 1. období 1. stupně
- je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
2. Poslech s porozuměním – 2. období 1. stupně
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména, má-li
k dispozici vizuální oporu)
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
3.
-

Mluvení – 2. období 1. stupně
pozdraví a poděkuje
sdělí své jméno a věk
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu)

4. Čtení s porozuměním – 2. období 1. stupně
- rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)
5. Psaní – 2. období 1. stupně
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
6. Poslech s porozuměním – 2. stupeň
- rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů
- rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby
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7. Mluvení – 2. stupeň
- odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby
8. Čtení s porozuměním – 2. stupeň
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)
9. Psaní – 2. stupeň
- reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby

5.1.3 Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah předmětu
-

přispívá k chápání a objevování skutečností
poskytuje jazykový základ pro dorozumění v rámci Evropy a světa
snižuje jazykovou bariéru a zvyšuje jejich mobilitu v osobním i pracovním životě
umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice v německy mluvících zemích, uvědomit si kořeny naší
společné historie
prohlubuje mezinárodní porozumění a vzájemnou toleranci
zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1

Přidělení hodin do ročníků
2. stupeň
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
0
2
2
2

celkem
6

Místo realizace
- kmenové učebny, jazyková učebna
- dělení na skupiny v rámci ročníku a třídy
Formy a metody realizace
- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní),
samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem, autentickými materiály), hry,
soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty
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Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk
2. stupeň
7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

Poslech s porozuměním

- poslouchá
s porozuměním za
vizuální podpory
učební texty
- rozpozná správné /
chybné tvrzení
- dokáže reagovat na
základní pokyny
učitele

-

-

-

rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
pronášeny pomalu a
s pečlivou
výslovností, a
reaguje na ně
rozumí slovům a
jednoduchým větám,
které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a
týkají se
osvojovaných témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
rozumí základním
informacím
v krátkých
poslechových
textech týkajících se
každodenních témat

Mluvení
-

zapojí se do
jednoduchých
rozhovorů

-

používá
jednoduché věty
k vyjádření
základních
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Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Zvuková stránka
- slovní přízvuk, větná
intonace
- jevy odlišné od
mateřského jazyka:
zavřené/otevřené
samohlásky
- dvojhlásky ei/ie/eu
- Ich-Laut, Ach-Laut
Grafická stránka jazyka
a pravopis
- německá abeceda,
psaní velkých
písmen, přehlásek, β
Slovní zásoba
- základní výrazy
z vymezených
tematických okruhů
- slovní zásoba pro
porozumění
pokynům učitele
Mluvnice
Skladba
- věta jednoduchá –
oznamovací, tázací
- slovosled
- věta s modálním
slovesem
- vyjádření záporu nicht
Tvarosloví
- Podstatná jména –
se členem určitým /
neurčitým v 1. a 4.
pádě
- Zájmena – osobní,
tázací
- Číslovky – základní 0

EGS – Evropa a svět
nás zajímá
(cizí jazyk jako
prostředek
komunikace)
MKV – Etnický původ
(tolerance odlišných
etnických a kulturních
skupin, odlišných
názorů a zájmů)
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí (já a moje
okolí, mezilidské
vztahy)
-

Rozvoj schopností
(využití volného
času)
MED– Tvorba
mediálních sdělení
(první formulace
základních údajů o
sobě, vyprávění jako
základ mediálního
sdělení)

-

-

sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se
jeho samotného,
rodiny, školy, volného
času a dalších
osvojovaných témat
odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
podobné otázky
pokládá

Čtení s porozuměním
-

-

-

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

Psaní
-

-

vyplní základní údaje
o sobě ve formuláři
napíše jednoduché
texty týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojovaných
témat
stručně reaguje na
jednoduché písemné
sdělení

-

informací o své
osobě a
základních
tématech
dokáže
jednoduchými
otázkami zjistit
informace o
jiných lidech a
jejich
každodenním
životě

-

-

-

-

-

čte
s porozuměním
učební texty
osvojí si základy
čtení německého
grafického zápisu
snaží se o
správnou
výslovnost
vyhledá
požadovanou
informaci
velmi jednoduše
sdělí, o čem text
byl

umí používat
grafické znaky
německé
abecedy
je schopen
napsat
jednoduchý text
k osvojovaným
tématům
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-

– 20
Slovesa – časování
pravidelných sloves a
několika
frekventovaných
nepravidelných
sloves
oznamovací způsob
přítomný čas
modální slovesa
slovesa se 4. pádem
Příslovce – základní
příslovce místa
Předložky –
frekventované
předložky – in, aus,
an, um
Spojky – souřadicí
spojky
Částice – doch

Témata
- osobní údaje,
pozdravy, barvy
- časové údaje – části
dne, dny v týdnu,
měsíce, roční období
- názvy zemí, měst
- volný čas, koníčky,
sport, hudba
- školní předměty,
rozvrh hodin
- nábytek

8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

Poslech s porozuměním

- pracuje
s porozuměním
- rozumí
s učebními texty
jednoduchým
- reaguje na pokyny
pokynům a otázkám
učitele
učitele, které jsou
- rozpozná správné a
pronášeny pomalu
chybné tvrzení
a s pečlivou
- v jednoduchém
výslovností, a
textu odhadne
reaguje na ně
význam
- rozumí slovům a
neznámého slova
jednoduchým
větám, které jsou
pronášeny pomalu
a zřetelně a týkají
se osvojovaných
témat, zejména
pokud má
k dispozici vizuální
oporu
- rozumí základním
informacím
v krátkých
poslechových
textech týkajících se
každodenních
témat
Mluvení
- dokáže se
podílet na
- zapojí se do
jednoduchých
jednoduchých
rozhovorech
rozhovorů
v rámci
- sdělí jednoduchým
osvojovaných
způsobem základní
témat
informace týkající
- dokáže vyjádřit
se jeho samotného,
jednoduchý
rodiny, školy,
pokyn
volného času a
- užívá
dalších
osvojovanou
osvojovaných témat
gramatiku
- odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,

Učivo

Zvuková stránka
- jevy odlišné od
mateřského jazyka:
(přehlásky ä-ö-ü,
krátké/dlouhé
samohlásky,
aspirace p, t, k,
korekce
výslovnostních
nepřesností)
- Grafická stránka
jazyka a pravopis /
Slovní zásoba
- pravopis výrazů
osvojované slovní
zásoby
- práce se slovníkem
Mluvnice
Skladba
- věta jednoduchá –
oznamovací, tázací,
rozkazovací
- souvětí souřadné
- věta s modálním
slovesem
- vyjádření záporu –
nicht a kein
Tvarosloví
- Podstatná jména –
se členem určitým,
neurčitým a
záporným v 1. a 4.
pádě
- 2. pád vlastních
jmen
- množné číslo
- Zájmena – osobní
(3. a 4. p.),
přivlastňovací – j.č.
- Číslovky – základní
0 – 100
- Slovesa – časování
pravidelných sloves
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
(cizí jazyk jako prostředek
komunikace, cestování,
vzájemná propojenost
států EU)
MKV – multikulturní
pohled na život v EU
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí (blahopřání,
vztahy v rodině, vstřícnost,
pomoc druhým)
MED – Tvorba mediálních
sdělení
(správné využití médií za
účelem výběru důležité
informace, cizí jazyk jako
prostředek komunikace
v cizině a na dovolené,
získávání praktických
informací využitelných
v životě)

školy, volného času
a podobné otázky
pokládá
Čtení s porozuměním
-

-

-

-

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

-

-

Psaní
-

-

-

vyplní základní
údaje o sobě ve
formuláři
napíše jednoduché
texty týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času
a dalších
osvojovaných témat
stručně reaguje na
jednoduché
písemné sdělení

-

čte s
porozuměním
učební texty
neznámé
výrazy vyhledá
ve slovníku
známé výrazy
čte se správnou
výslovností
dokáže
jednoduše
sdělit obsah
textu
umí vyhledat
potřebnou
informaci
posoudí
správnost /
nesprávnost
tvrzení

používá
grafické znaky
německé
abecedy –
přehlásky, β
napíše
jednoduchý
text
k osvojovaným
tématům

a několika
frekventovaných
nepravidelných
sloves
- způsob oznamovací,
rozkazovací
- modální slovesa
- slovesa
s odlučitelnou
předponou
- časování slovesa
mögen
- Příslovce – základní
příslovce místa,
času
- Předložky – von –
bis, in mit, zu
- Spojky – souřadicí
spojky
Témata
- rodina, názvy
povolání, jídlo –
potraviny, nápoje,
průběh dne, lidské
tělo, město,
dopravní
prostředky, popis
cesty

9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:
Poslech
s porozuměním

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
-

pracuje
s porozuměním
s učebními texty

Zvuková stránka
- jevy odlišné od
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
EGS – Evropa a svět nás
zajímá

-

rozumí
jednoduchým
pokynům a
otázkám učitele,
které jsou
pronášeny
pomalu a
s pečlivou
výslovností, a
reaguje na ně
- rozumí slovům a
jednoduchým
větám, které jsou
pronášeny
pomalu a zřetelně
a týkají se
osvojovaných
témat, zejména
pokud má
k dispozici vizuální
oporu
- rozumí základním
informacím
v krátkých
poslechových
textech týkajících
se každodenních
témat
Mluvení
-

-

se zapojí do
jednoduchých
rozhovorů
sdělí
jednoduchým
způsobem
základní
informace týkající
se jeho
samotného,
rodiny, školy,
volného času a
dalších
osvojovaných
témat
odpovídá na
jednoduché
otázky týkající se
jeho samotného,
rodiny, školy,

-

-

-

reaguje na pokyny
učitele
rozpozná správné a
chybné tvrzení
v jednoduchém textu
odhadne význam
neznámého slova

dokáže se podílet na
jednoduchých
rozhovorech v rámci
osvojovaných témat
dokáže vyjádřit
jednoduchý pokyn
užívá osvojovanou
gramatiku
dokáže sdělit
jednoduchým
způsobem informace
o sobě, rodině,
osvojovaných
tématech

103

mateřského
jazyka: (přehlásky
ä-ö-ü,
krátké/dlouhé
samohlásky,
aspirace p, t, k,
korekce
výslovnostních
nepřesností)
- Grafická stránka
jazyka a pravopis
- pravopis výrazů
osvojované slovní
zásoby
- Slovní zásoba
- práce se slovníkem
- odhad významu
slov
- tvoření slov skládání
Mluvnice
Skladba
- věta oznamovací,
tázací, rozkazovací
- věta s modálním
slovesem,
slovesem v
perfektu
- větná negace
Tvarosloví
- Podstatná jména
– rod podstatných
jmen
- 1., 3., 4. pád j. č.,
mn.č.
- Přídavná jména –
skloňování a
stupňování podle
komunikativních
potřeb
- Zájmena – osobní,
tázací, ukazovací,
přivlastňovací,
záporná, man
- Číslovky – základní
nad 1000
- řadové, datum,
letopočet
- Slovesa – časování

(cizí jazyk jako
prostředek komunikace,
cestování, vzájemná
propojenost států EU)
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí, Mezilidské
vztahy, Seberegulace a
sebeorganizace
(organizace vlastního
času, zdravý životní styl),
Komunikace (rozhovor,
informace pro ostatní)
MKV – Kulturní
diference,
Multikulturalita
(respektovat odlišnosti i
práva jiných lidí)
MED – Tvorba
mediálních sdělení
(rozvoj komunikačních
schopností při stylizaci
mluveného i psaného
textu)
ENV – Vztah člověka k
přírodě

volného času a
podobné otázky
pokládá
Čtení s porozuměním
-

rozumí
jednoduchým
informačním
nápisům a
orientačním
pokynům
- rozumí slovům a
jednoduchým
větám, které se
vztahují k běžným
tématům
- rozumí krátkému
jednoduchému
textu, zejména
pokud má
k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá
v něm
požadovanou
informaci
Psaní
-

-

vyplní základní
údaje o sobě ve
formuláři
napíše
jednoduché texty
týkající se jeho
samotného,
rodiny, školy,
volného času a
dalších
osvojovaných
témat
stručně reaguje
na jednoduché
písemné sdělení

-

-

-

čte s porozuměním
učební texty
neznámé výrazy
vyhledá ve slovníku
známé výrazy čte se
správnou výslovností
dokáže jednoduše
sdělit obsah textu
umí vyhledat
potřebnou informaci
posoudí správnost /
nesprávnost tvrzení

používá grafické
znaky německé
abecedy – přehlásky,
β
napíše jednoduchý
text k osvojovaným
tématům
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- pravidelná
slovesa a
frekventovaná
nepravidelná
slovesa
- modální slovesa
- slovesa
s odlučitelnou
předponou
- slovesa se 3. a 4.
pádem
- vazba es gibt
- perfektum všech
typů sloves
- préteritum haben
a sein
- Příslovce –
základní příslovce
místa, času
- Předložky –
frekventované se
3. pádem, se 4.
pádem, se 3. a 4.
pádem
- předložky
s časovými údaji
- předložky s údaji
místa
- Spojky – souřadicí
spojky
Témata
cestování, čas,
povolání, oblečení,
volný čas, popis
osoby, bydlení,
zvířata, oslavy,
prázdninové aktivity,
škola

5.1.4 Ruský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníků

7. ročník
2

2. stupeň
8. ročník
9. ročník
2
2

celkem
6

Předmět Ruský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru - další cizí jazyk rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ruský jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na
výuku anglického a českého jazyka. Cílem je poskytnout žákům nástroj ústní i základní písemné komunikace
při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Proto klademe důraz převážně na rozvoj komunikačních
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Žáci se také učí a fixují
výslovnost, gramatiku a slovní zásobu pomocí básniček, písniček a her na základě dosažené úrovně.
V Ruském jazyce se předpokládá dosažení úrovně A1.
Vzdělávací obsah předmětu
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro dorozumění v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykovou bariéru a zvyšuje jejich mobilitu v osobním i pracovním životě
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice v rusky mluvících zemích, uvědomit si kořeny naší společné
historie
- prohlubuje mezinárodní porozumění a vzájemnou toleranci
Vyučovací předmět Ruský jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku a to vždy s dvouhodinovou týdenní dotací.
Výuka předmětu probíhá vždy v celém ročníku najednou a žáci jsou rozděleni do skupin. Předmět další cizí
jazyk je vyučován v jazykových učebnách, v klasických třídách s možnosti využití audiovizuální techniky.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k rozvoji tvořivého myšlení
- k práci s informačními zdroji
- k samostatné práci s dvojjazyčnými i výkladovými slovníky
- k vytváří dostatek komunikačních příležitostí pro používání ruského jazyka
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k porovnávání stavby českého a ruského jazyka, vyhledávání shody a odlišnosti obou
slovanských jazyků
- k využívá výpočetní techniky při práci
- k práci ve skupinách
- ke zvládání konkrétních situací, při kterých potřebují ruský jazyk
Kompetence komunikativní
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Učitel vede žáky
- k porozumění rusky vedenému rozhovoru a psaným jednoduchým
textům
- k využívání informačních prostředků ke komunikaci se světem
- k tomu, aby dbali na dobrou úroveň vyjadřování
- k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k uvědomění si společných rysů lidí z různého jazykového prostředí
- k uvědomování si potřeby vzájemného respektu a pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
- k respektování názorů učitele a usiluje o vzájemnou toleranci a spolupráci žáků
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k seznamování se s reáliemi rusky mluvících zemí
- k tomu, aby pochopili důležitost tolerance a solidarity v lidských vztazích a snažili se vcítit do problémů
minorit ve světě i u nás
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a jazykových příruček pro samostatné
studium
- ke spolupráci, zařazuje výuku ve skupinách
- k zodpovědnému a svědomitému přístupu k učení
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- Sebepoznání a sebepojetí
- Rozvoj schopností poznávání
- Mezilidské vztahy,
- Seberegulace a sebeorganizace
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají
- Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Kulturní diference
- Multikulturalita
- Etnický původ
Mediální výchova
- Tvorba mediálního sdělení
Environmentální výchova
- Vztah člověka k prostředí
Využití průřezových témat:
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – cizí jazyk jako prostředek komunikace a
porozumění mezi národy, komunikace mezi lidmi z různých zemí, účast v projektech, spolupráce, cestování,
vzájemná propojenost států EU, multikulturní pohled na život v Evropské unii
Mediální výchova – formování základů správného verbálního projevu – fonetika jako jeden z důležitých
předpokladů komunikace, první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce, vyprávění jako základ
mediálního sdělení, zpracování problémů a témat formou projektů, prezentace, komunikace v menších
skupinách, ve dvojicích, formulace jednoduchých otázek a odpovědí, počítač (internet) jako nezbytná
součást komunikace moderního člověka, správné využití médií za účelem výběru důležité informace, práce
s internetem, získávání praktických informací využitelných v životě, cizí jazyk jako prostředek komunikace v
cizině na dovolené
- Osobnostní a sociální výchova – já a moje okolí, pozice mladého člověka – jeho seberealizace, mezilidské
vztahy, já a moje rodina, tolerance, porozumění v rodině, v širší společnosti, parta, pozitivní a negativní
stránky, negativní jevy – využití volného času, vztahy ve třídě i mimo ni, problém šikany, správný krok ke
zdravému formování osobnosti, účelné využití volního času, blahopřání, vztahy v rodině, vstřícnost,
pochopení potřeb jiných, vzájemná pomoc
- Multikulturní výchova – tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů
- Environmentální výchova – zvířata jako součást přírody, vztah k okolí, ekologie
Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk
2. stupeň
7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

POSLECH
S POROZUMĚNÍM

-

-

-

rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
pronášeny pomalu a
s pečlivou
výslovností na ně
reaguje
rozumí slovům a
jednoduchým
větám, které jsou
pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojených témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální

-

-

Učivo

seznamuje se se
zvukovou
podobou ruského
jazyka
vnímá fonetická
pravidla a
správnou intonaci
vyhledá známé
výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
pochopí a porozumí
informaci obsažené
v poslechu
interpretuje obsah
poslechu
-
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zvuková a grafická
podoba jazyka fonetické znaky
(pasivně), základní
výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou
a grafickou podobou
slov
azbukové období Základy výslovnosti,
ruská abeceda
jednoduché texty učebnice, básničky a
písničky
poslech zaměřený na
detailní porozumění

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

-

oporu
rozumí základním
informacím
v krátkých
poslechových textech
týkajících se
každodenních témat MLUVENÍ

-

-

-

zapojí se do
jednoduchých
rozhovorů
sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se
jeho samotného,
rodiny, školy,
volného času a
dalších osvojených
témat
odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
podobné otázky
pokládá

ČTENÍ
S POROZUMĚNÍM
-

-

-

-

-

-

-

rozumí jednoduchým
informačním
nápisům a
orientačním
pokynům
rozumí slovům a
jednoduchým
větám, které se
vztahují k běžným
tématům rozumí krátkému
jednoduchému textu,
zejména, pokud má
k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v
-

požádá v
jednoduchých
větách o informace
z každodenního
života
požádá o základní
informace z
běžného života a
sám je v
jednoduchých
větách poskytuje
adekvátně reaguje
ve formálních a
neformálních
situacích

-

-

pochopí význam
autentických nápisů
a orientačních
pokynů a
porozumí jejich
obsahu
využívá kontext a
znalosti klíčových
slov k odhadu
významu
neznámých slov
chápe obsah
čteného textu nebo
konverzace
soustředí se na
nejdůležitější
informace

seznamuje se s
tiskací ruskou
azbukou
na základě

konverzace, diskuse
tematické okruhy –
představování,
pozdravy,
seznamování,
rodina, národnosti,
volný čas, bydlení
téma: kde?, kdy?,
jak?,
otázka v ruštině –
správná intonace
odlišnosti při
používání záporu od
češtiny

práce s krátkými texty
slovní zásoba – žáci si
osvojí slovní zásobu a
umí ji používat
v komunikačních
situacích
probíraných
tematických okruhů,
práce se slovníkem
čtení pro obecné
porozumění, čtení
pro detailní
porozumění
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pohlednice,
formulář, email,
zpráva, dopis
mluvnice – základní

OSV –
Komunikace
Etika, rodinná
výchova,
občanská
výchova, dějepis,
přírodopis, fyzika,
chemie,
matematika
ENV- Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

něm
požadovanou
informaci
PSANÍ
-

-

vyplní základní údaje
o sobě ve formuláři
napíše jednoduché
texty týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojených
témat
stručně reaguje na
jednoduché
písemné sdělení

výchozího textu
napíše několik vět o
sobě
vytvoří krátký text
na téma související
s životem v rodině,
škole a probíranými
tematickými okruhy
napíše text ve
formě odpovědi na
zadaný úkol či
otázku

-

-

gramatické
struktury a typy vět
(jsou tolerovány
elementární chyby,
které nenarušují
smysl sdělení a
porozumění)
krátké texty
zaměřené na věcný
obsah a formu užití
jazyka

-

8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV
Žák:
POSLECH S
POROZUMĚNÍM
- porozumí
jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
pronášeny pomalu, a s
pečlivou výslovností
na ně reaguje
- rozumí slovům a
jednoduchým
větám, které jsou
pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojených témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
- rozumí základním
informacím v krátkých
poslechových textech
týkajících se
každodenních témat

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

-

-

rozvíjí úroveň
správné ruské
výslovnosti, usiluje o
plynulé
čtení s porozuměním
používá správnou
ruskou intonaci
vyhledá známé
výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
pochopí a porozumí
informaci obsažené
v poslechu
interpretuje obsah
poslechu

109

-

-

zvuková a grafická
podoba jazyka –
fonetické znaky
(pasivně), základní
výslovnostní
návyky, vztah mezi
zvukovou a
grafickou
podobou slov
poslech zaměřený
na obecné
porozumění
poslech zaměřený
na detailní
porozumění

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

MLUVENÍ
-

zapojí se do
jednoduchých
rozhovorů

-

sdělí jednoduchým
způsobem
základní informace
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojených
témat
odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
podobné otázky
pokládá

-

-

-

-

-

rozumí jednoduchým
informačním
nápisům a
orientačním
pokynům
rozumí slovům a
jednoduchým větám, které se vztahují k
běžným tématům
rozumí krátkému
jednoduchému textu, zejména, pokud má k
dispozici vizuální
oporu, a vyhledá
v něm požadovanou
informaci
PSANÍ

-

vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
napíše jednoduché

-

konverzace, diskuse
tematické okruhy –
rodina, profese,
volný čas, hudba,
správné použití
přítomného a
minulého času při
vyprávění na
zadané téma,
tvorba otázek v
přítomném a
minulém čase

-

pochopí význam
autentických nápisů
a orientačních
pokynů a
porozumí jejich
obsahu
využívá kontext a
znalosti klíčových
slov k odhadu
významu neznámých
slov
shrne v přiměřeném
rozsahu čtený text
nebo obsah
konverzace
vlastními slovy
vyjádří podstatu
textu

-

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM
-

žádá vhodnou
formou o
informace z
každodenního
života
v jednoduché
konverzaci žádá o
běžné informace a
sám je poskytuje
adekvátně reaguje
ve formálních a
neformálních
situacích

práce s krátkými
texty typu zpráva,
dotazník, referát,
ilustrovaný příběh
slovní zásoba – žáci
si osvojí slovní
zásobu a umí ji
používat v
komunikačních
situacích
probíraných
tematických
okruhů, práce se
slovníkem
čtení pro obecné
porozumění, čtení
pro detailní
porozumění
-

-

-

na základě
výchozího textu
napíše několik vět o
sobě
vytvoří krátký text
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zpráva, dotazník,
referát, příběh
mluvnice –
základní
gramatické
struktury a typy
vět (jsou
tolerovány
elementární

OSV – Komunikace
Etika, rodinná
výchova, občanská
výchova, dějepis,
přírodopis, fyzika,
chemie, matematika
ENV- Lidské aktivity a
problémy
životního prostředí

-

texty týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojených
témat
stručně reaguje na
jednoduché
písemné sdělení

-

na téma související
s životem v rodině,
škole a probíranými
tematickými okruhy
písemně reaguje na
krátké sdělení
obsahující otázky

-

chyby, které
nenarušují smysl
sdělení a
porozumění)
krátké texty
zaměřené na
věcný obsah a
formu užití jazyka

9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV
Žák:
POSLECH S
POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
pronášeny pomalu, a s
pečlivou výslovností
na ně reaguje
- rozumí slovům a
jednoduchým
větám, které jsou
pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojených témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
- rozumí základním
informacím v krátkých
poslechových textech
týkajících se
každodenních témat
MLUVENÍ
-

-

zapojí se do
jednoduchých
rozhovorů
sdělí jednoduchým

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

-

-

-

-

zdokonaluje úroveň
své četby, čte
plynule s
porozuměním
dbá na správnou
výslovnost a
intonaci
vyhledá známé
výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
pochopí a
porozumí informaci
obsažené
v poslechu
interpretuje obsah
poslechu

navazuje
jednoduchou
konverzaci
vhodnou formou
zjišťuje informace
týkající se
každodenního

-

-
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zvuková a grafická
podoba jazyka –
fonetické znaky
(pasivně), základní
výslovnostní
návyky, vztah mezi
zvukovou a
grafickou podobou
slov
poslech zaměřený
na obecné
porozumění
poslech zaměřený
na detailní
porozumění

konverzace,
diskuse
tematické okruhy –
Povolání, volný čas

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

způsobem základní
informace týkající se
jeho samotného,
rodiny, školy, volného
času a dalších
osvojených témat
odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
podobné otázky
pokládá

-

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM
-

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

-

-

-

života
navazuje
konverzaci, žádá o
běžné informace a
sám je poskytuje
-

-

práce s krátkými
texty typu formální
dopis, detailní popis
události,
poděkování, prosba
slovní zásoba – žáci
si osvojí slovní
zásobu a umí ji
používat v
komunikačních
situacích
probíraných
tematických okruhů,
práce se slovníkem
čtení pro obecné
porozumění, čtení
pro detailní
porozumění

-

-

PSANÍ

-

OSV – Komunikace
Zeměpis, fyzika
EGS - Objevujeme
Evropu, Objevujeme svět

-

-

(sport, zájmy,
koníčky), škola,
kalendářní rok
(svátky, roční
období, měsíce,
dny v týdnu,
hodiny)
správné používání
slovesa 1. a 2.
časování v rámci
konverzace na
zadané téma

vyplní základní údaje
o sobě ve formuláři
napíše jednoduché
texty týkající se
rodiny, jeho
samotného, školy,
volného času a

-
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formální dopis,
detailní popis
události, prosba,
poděkování
mluvnice – základní
gramatické
struktury a typy vět
(jsou tolerovány
elementární chyby,
které nenarušují
smysl sdělení a
porozumění)

OSV - Sebepoznání a
sebepojetí,
Kreativita, Komunikace

dalších osvojených
témat
stručně reaguje na
jednoduché písemné
sdělení

-

-

krátké texty
zaměřené na věcný
obsah a formu užití
jazyka

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
(dle RVP ZV):
1.
-

Poslech s porozuměním
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména
má-li k dispozici vizuální oporu)
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku)
rozumí jednoduchým pokynům učitele

2. Mluvení
- pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
- sdělí své jméno a věk
3. Čtení s porozuměním
- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména
má-li k dispozici vizuální oporu)
4. Psaní
- reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
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5.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat
matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od
1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky
a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku
a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém
okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni
tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost
provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem)
a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením,
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při
matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary
a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude
kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat,
odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický
projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které
vycházejí z běžných životních situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které
jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny
a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít
také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých
případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím
vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje
k pochopení pojmu funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení
může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je
nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit
a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení
logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky,
kteří jsou v matematice méně úspěšní.
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Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software,
určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice
i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž
v samostatné a kritické práci se zdroji informací.

5.2.1 Matematika
Přidělení hodin do ročníků
1. ročník
4

2. ročník
5

3. ročník
5

4. ročník
5

5. ročník
5

6. ročník
5

7. ročník
5

8. ročník
5

9. ročník
4

celkem
19

celkem
24

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
1. stupeň
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku čtyři hodiny týdně a ve 2. – 5. ročníku pět hodin týdně.
Výuka probíhá většinou ve třídách a plánovitě v počítačové učebně.
Prostřednictvím matematiky si žáci postupně osvojují základní matematické pojmy, početní výkony,
postupy, základy jazyka matematiky a způsoby jejich užití. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika
rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, klade základy logického úsudku. Matematické vzdělání
přispívá k formování osobnosti, rozvíjí důslednost, učí sebedůvěře a sebekontrole.
Činnostní charakter výuky je podstatou matematiky na 1. stupni. Mimořádně velký význam má správné
a hojné používání názorných pomůcek, kreslených znázorňování, cvičení v sestavování vlastních úloh
a jejich řešení, počítání zpaměti.
Matematika rozvíjí schopnosti žáků orientovat se v ostatních vzdělávacích oblastech, vnímat souvislosti
mezi nimi, používat prostředky výpočetní techniky, především kalkulátory. Výuka matematiky má úzký
vztah k vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví (převody jednotek,
měření, práce s měřítkem map, kresba plánků, konstrukce stavebnic, měření sportovních výkonů apod.).
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Kreativita
- Psychohygiena
- Mezilidské vztahy
- Seberegulace, sebeorganizace
- Komunikace
Environmentální výchova
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
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-

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímají
- Jsme Evropané
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky
- k rozvíjení paměti při provádění početních výkonů pamětných i písemných a správnému užívání
potřebných algoritmů
- k rozvoji abstraktního myšlení – přes názor se přechází k abstrakci
- k tvoření a zdůvodňování jednoduché hypotézy, jejímu obhajování a ověřování si její reálnost při
hledání správného řešení matematické úlohy na základě názoru, měření, výpočtu….
- k využívání propojování získaných znalosti z matematiky do jiných oblastí vzdělávání (prvouka,
přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova, pracovní činnosti)
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky
- k analýze reálné situace, k pochopení problému, utřídění údajů a k navrhování vhodného způsobu
řešení
pomocí vhodných matematických postupů
- k ověřování správnosti řešení matematických úloh a aplikaci osvědčených způsobů řešení na
obdobných nebo nových úlohách, případně jejich aplikaci v jiných oblastech jejich vzdělávání
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky
- ke schopnost vyjadřovat se přesně a stručně pomocí matematického jazyka a symboliky
- k zapisování a čtení matematického textu
- k práci s různými formami znázornění (tabulky, schémata, diagramy nebo náčrtky)
- k používání informační zdroje např. (odbornou literaturu – učebnice, matematické tabulky apod.)
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky
- k rozvoji spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh z běžného života
- k respektování faktu, že k výsledku při řešení problémových a aplikovaných úloh lze dospět různými
způsoby
- při úspěšném řešení matematických úloh k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti
- k rozvoji sebekontroly při kontrole správnosti každého kroku postupu řešení
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky
- k nalézání matematických prvků v obecném kontextu – zápis historických dat, sportovních výkonů
apod.
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-

ke vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění pomocí matematických prvků

Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky
- k bezpečnému a účinnému používání pomůcek do geometrie
- k vytváření matematických modelů pro znázornění reálné situace, k práci s nimi a k ověřování jejich
účinnosti
- k provádění měření a konstrukce
- k systematičnosti, přesnosti a důslednosti při řešení matematických úloh
2. stupeň
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku.
V 6. a 7. ročníku: 5 hodin týdně
V 8. a 9. ročníku: 5 hodin týdně (4 + 1)
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na:
- využití vědomostí a dovedností v praktickém životě
- rozvoj abstraktního myšlení, představivosti a schopnosti logického myšlení
- osvojení pojmů a matematických postupů
Matematika je úzce spjata s ostatními předměty, např. fyzika, chemie, zeměpis, informatika.
Průřezová témata, která prolínají předmětem: osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- osvojuje si základní matematické pojmy a metody řešení úloh
- pracuje s matematickými termíny, znaky a symboly
- hledá souvislosti, využívá znalosti matematiky v ostatních předmětech
- využívá prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů:
- získává zkušenosti s řešením problémů
- navrhuje různé způsoby řešení a ověřuje jejich správnost
Kompetence komunikativní:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu
- vyjadřuje se výstižně, souvisle, kultivovaně
- vytváří hypotézy
- zdůvodňuje matematické postupy
- užívá správnou terminologii
Kompetence sociální a personální:
- spolupracuje se spolužáky i pedagogem při řešení problémů
- respektuje a toleruje názory a zkušenosti ostatních
- dokáže ocenit práci svou i druhých
Kompetence občanské:
- dodržuje pravidla slušného chování
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Kompetence pracovní:
- zdokonaluje se v pracovních dovednostech
- využívá učební pomůcky
- dokáže efektivně organizovat vlastní práci
- k zadaným úkolům přistupuje zodpovědně
Vzdělávací obsah předmětu Matematika
1. stupeň
1. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

- používá přirozená
čísla k modelování
reálných situací,
počítá předměty
v daném souboru,
vytváří soubory
s daným počtem
prvků

- pozná číslo, číslici,
určí množství
předmětů, objektů v
reálné situaci, čte a
zapisuje čísla 0 - 20,
přiřazuje prvky a
čísla

- číselný obor 0 – 5, 5
-10, 10 – 15, 15- 20
bez přechodu 10.
- číselná řada do 20
- počítání prvků v
daném souboru

- užívá lineární
uspořádání: zobrazí
číslo na číselné ose

- určí číslo na číselné
ose, na číselnou osu
jej správně umístí,
orientuje se na
číselné ose, počítá
vzestupně a
sestupně po jedné
v oboru do 20
- ovládá vztahy před,
za, hned před, hned
za, první, poslední

- číselná řada do 20

- seřadí čísla podle
velikosti, určí počet
prvků ve skupině,
dokáže porovnat
skupiny předmětů a
čísel, používá pojmy
větší, menší, rovná
se, používá
znaménka rovnosti a

- obor do 20
- porovnávání čísel do
20, zápis vztahů
nerovnosti - zápis
příkladů na
porovnávání, úprava
zápisu v sešitě

Žák:

Žák:

Číslo a početní operace:

- čte, zapisuje a
porovnává
přirozená čísla
v oboru 0 – 20,
užívá a zapisuje
vztah rovnosti a
nerovnosti

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Čj – tvary čísel, zápis čísla,
znamének a slovních úloh,
zápisů do sešitu, čtení slovních
úloh
Hv – smyslové vnímání rytmu
Prv – slovní úlohy s tématikou
ze života dětí, orientace v čase,
členění roku, části dne,
prostorová orientace
Vv, Pč – rozvoj představivosti,
modelování, kreslení,
vybarvování útvarů, užití pojmů
z geometrie
Průřezová témata:

118

OSV
– osobnostní rozvoj – smyslové
vnímání, dovednost učit se
– sociální rozvoj – mezilidské
vztahy, práce ve skupině,
hodnocení vlastní práce i práce
druhých
– morální rozvoj, trénování
trpělivosti, vůle k překonávání
překážek
MKV
– lidské vztahy – spolupráce,

nerovnosti
- provádí zpaměti
jednoduché početní
operace
s přirozenými čísly

- manipuluje se
souborem prvků,
ubírá, přidává

- řeší a tvoří úlohy, ve - pracuje s názorem,
kterých aplikuje a
řeší jednoduché
modeluje osvojené
slovní úlohy
početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty:
- orientuje se v čase,
provádí jednoduché
převody jednotek
času

- orientuje se
v základních
pojmech: minuta,
hodina, den, týden,
měsíc, rok. Pozná,
kolik je hodin, pozná
kdy je vyučovací
hodina, přestávka,
orientuje se v
rozvrhu hodin, pozná
počet vyučovacích
hodin, dny v týdnu

- popisuje
jednoduché
závislosti
z praktického života

- orientuje se
v základech české
měny
- řeší jednoduché
operace s penězi,
rozezná mince 1,-, 2,, 5,-, 10,-, 20,- a určí
jejich hodnotu

tolerantní přístup k ostatním
spolužákům
- sčítání a odčítání do
20 bez přechodu
desítky
- zápis příkladů na
sčítání a odčítání,
úprava na stránce,
do sloupečků
- slovní úlohy

- orientace v čase,
hodiny

- doplňuje tabulky,
schémata,
posloupnosti čísel

- dokáže doplnit
chybějící čísla do
řady vzestupné či
sestupné do 20,
orientuje se
v jednoduchém
schématu
Geometrie v rovině a v prostoru:

- rozezná, pojmenuje, - pojmenuje základní
vymodeluje a
geometrické tvary
popíše základní
v rovině a v prostoru,
rovinné útvary a
nachází je v realitě:
jednoduchá tělesa,
čtverec, obdélník,

- jednoduché rovinné
obrazce a
prostorové útvary
- orientace v prostoru
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nachází v realitě
jejich reprezentaci

- porovnává velikost
útvarů, měří a
odhaduje délku
úsečky

- rozezná a modeluje
jednoduché
souměrné útvary v
rovině

trojúhelník, kruh
- vystřihne z papíru,
sestaví ze špejlí,
z provázku
geometrické tvary v
rovině
- rozliší a porovná
útvary podle velikosti
- pozná kouli, krychli
(válec, kvádr),
orientuje se v
prostoru pomocí
slov: před, za, vedle,
vlevo, vpravo
- rovinné útvary
znázorní (provázkem,
špejlí, z papíru)
pracuje na čtvercové
sítí

2. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Číslo a početní operace
- používá přirozená
- popíše přirozená
čísla k modelování
čísla, počítá
reálných situací,
předměty v daném
počítá předměty v
souboru, vytváří
daném souboru,
soubory s daným
vytváří soubory s
počtem prvků
daným počtem
prvků
- čte, zapisuje a
- používá a zapisuje
porovnává přirozená
vztah rovnosti a
čísla do 100, užívá a
nerovnosti
zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

- číselný obor 0–100,
sčítání a odčítání do
20 s přechodem přes
10

- vztah rovnosti a
nerovnost

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Čj – psaní - zápis čísla, slovní
úlohy, úprava zápisů do sešitu
čtení – čtení slovních úloh
Prv – slovní úlohy s
ekologickou tematikou,
prostorová orientace, čas,
hodiny
Vv, Pč – modelování, kreslení

Průřezová témata:
- užívá lineární
uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose

- objasní lineární
uspořádání, umí
zobrazit číslo na
číselné ose

- lineární uspořádání,
OSV – Osobnostní rozvoj –
rozklady čísel, číselná Rozvoj schopností poznávání,
osa
Seberegulace a
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- provádí zpaměti
jednoduché početní
operace s
přirozenými čísly

- používá jednoduché
početní operace s
přirozenými čísly,
ovládá násobilku 1, 2,
3, 4, 5

- sčítání a odčítání do
100, počítání se
závorkami, násobilka
1, 2, 3, 4, 5

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

- řeší jednoduché
slovní úlohy

- jednoduché slovní
úlohy, slovní úlohy
"o více", " o méně",
nácvik zápisu
slovních úloh

Závislosti, vztahy a práce s daty
- popisuje jednoduché
závislosti z
praktického života

- poznává české mince
a bankovky, učí se
odhadnout cenu
základních potravin a
celkovou cenu
nákupu

- manipulace s penězi,
jednoduché platební
operace

sebeorganizace (smyslové
vnímání, dovednost učit se)
OSV – Sociální rozvoj –
Mezilidské vztahy,
Komunikace (práce ve
skupině, objektivita při
hodnocení vlastní práce i
práce druhých)
OSV – Morální rozvoj – Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti (trénování
trpělivosti, překonávání
překážek)
MKV – Lidské vztahy
(spolupráce, tolerantní přístup
k ostatním spolužákům)

- doplňuje tabulky,
- zapisuje do tabulek,
- tabulky, schémata a
schémata,
zná posloupnosti čísel práce s daty
posloupnosti čísel
Geometrie v rovině a v prostoru
- rozezná, pojmenuje, - popisuje základní
- vymodeluje a popíše
rovinné útvary a
základní rovinné
jednoduchá tělesa
útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v
realitě jejich
reprezentaci
- porovnává velikost
- měří, rýsuje a
útvarů, měří a
porovnává úsečky
odhaduje délku úsečky

- základní útvary v
rovině a prostoru

- rozezná a modeluje
jednoduché souměrné
útvary v rovině

- souměrnost

- seznamuje se
s jednoduchými
souměrnými útvary v
rovině

- délka úsečky,
jednotky délky

3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Číslo a početní operace

- používá přirozená
čísla k modelování
reálných situací, počítá
předměty v daném
souboru, vytváří
soubory s daným
počtem prvků

- počítá po jedné
vzestupně i sestupně v
číselném oboru do
1000
- počítá po desítkách a

po stovkách
- sčítá a odčítá zpaměti
v číselném oboru do
1000
- sčítá a odčítá písemně
- násobí a dělí v oboru
malé násobilky
- násobí dvojciferné a
trojciferné číslo
jednociferným
činitelem
- dělí mimo obor
násobilek

- číselná řada do 1000
- počítání prvků v

daném souboru
- obor do 1000
- sčítání a odčítání do

1000 s přechodem
desítky
- písemné sčítání a
odčítání v oboru do
1000
- násobení a dělení

v oboru násobilek
- násobení a dělení
mimo obor násobilek
- dělení se zbytkem
- zaokrouhlování čísel
na desítky

- zaokrouhluje čísla na
desítky a na stovky
- čte, zapisuje a
porovnává přirozená
čísla do 1000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti

- čte a zapisuje čísla do
1000
- porovnává přirozená

čísla v oboru do 1000
- určí počet jednotek,

desítek, stovek
- užívá lineární
uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose

- zápis příkladů na
sčítání a odčítání –
úprava do sloupečků,
vzhled na stránce
- porovnávání čísel do
1000, zápis vztahů
nerovnosti

- orientuje se a zobrazí
číslo v číselné řadě do
1000

- provádí zpaměti
jednoduché početní
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OSV – Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopností poznávání,
Seberegulace a
sebeorganizace (smyslové
vnímání, dovednost učit se)
OSV – Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy,
Komunikace (práce ve
skupině, objektivita při
hodnocení vlastní práce i
práce druhých)
OSV – Morální rozvoj –
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
(trénování trpělivosti,
překonávání překážek)
MKV – Lidské vztahy
(spolupráce, tolerantní
přístup k ostatním
spolužákům)
Čj – psaní - zápis čísla, slovní
úlohy, úprava zápisů do
sešitu
Čj – čtení – čtení slovních
úloh
Prv – slovní úlohy
s ekologickou tematikou,
prostorová orientace
Vv, Pč – modelování, kreslení

operace s přirozenými
čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve
kterých aplikuje a
modeluje osvojené
početní operace

- řeší a tvoří slovní
úlohy

- řešení slovních úloh

Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientuje se v čase,
provádí jednoduché
převody jednotek času

- orientuje se v čase,
provádí jednoduché
převody jednotek času

- jednotky času (hodiny,
minuty)

- popisuje jednoduché - popisuje jednoduché
závislosti z praktického závislosti z praktického
života
života

- závislosti a jejich
vlastnosti

- doplňuje tabulky,
schémata,
posloupnosti čísel

- doplňuje tabulky,
pyramidy, magické
čtverce

- schémata, tabulky

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

- narýsuje úsečku dané
délky

- úsečka, přímka,
polopřímka, polopřímka
opačná

- narýsuje přímku
- rozpozná rovnoběžky,

různoběžky a kolmice
- narýsuje rovnoběžky a

označí jejich průsečík
- narýsuje trojúhelník
při zadání
velikosti stran
- narýsuje kružnici o
daném poloměru
- porovnává velikost
- porovnává velikosti
útvarů, měří a
útvarů
odhaduje délku úsečky
- provádí odhady
jednotlivých délek
- porovnávat úsečky

- vzájemná poloha dvou
přímek, přímky
různoběžné,
rovnoběžné, kolmé
- kruh, kružnice,
rýsování kružnice o
daném poloměru
- trojúhelník, konstrukce

trojúhelníka při zadání
velikosti stran
- porovnávání úseček,
přenášení úseček, střed
úsečky
- převody jednotek

délky, objemu,
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- převádí jednotky

hmotnosti a času

délky, objemu,
hmotnosti a času
- rozezná a modeluje
jednoduché souměrné
útvary v rovině

- seznamuje se
s jednoduchými
souměrnými útvary
v rovině
- pozná jednoduchá
tělesa

- poznávání těles

4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Číslo a početní operace
- využívá při pamětném i
písemném počítání
komutativnost a
asociativnost sčítání a
násobení

- využívá principy
komutativnosti a
asociativnosti při sčítání
a násobení, zná a
používá pravidla pro
pořadí výpočtů

- principy
komutativnosti a
asociativnosti sčítání a
násobení, pravidla pro
pořadí výpočtů, užití
závorek

OSV – Osobnostní rozvoj rozvoj schopností
poznávání, seberegulace a
sebeorganizace (smyslové
vnímání, dovednost učit
se)

- provádí písemné
početní operace v oboru
přirozených čísel

- písemně sčítá, odčítá,
násobí a dělí čísla do
1 000 000

- písemné sčítání,
odčítání, násobení
jednociferným a
dvojciferným činitelem,
dělení jednociferným
dělitelem

OSV – Sociální rozvoj
mezilidské vztahy,
komunikace (práce ve
skupině, objektivita (při
hodnocení)

- zaokrouhluje přirozená
čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky
početních operací
v oboru přirozených
čísel

- zaokrouhluje a provádí
odhady v oboru
přirozených čísel

- řeší a tvoří úlohy, ve
kterých aplikuje
osvojené početní
operace v celém oboru
přirozených čísel

- řeší a tvoří slovní úlohy
s různými možnostmi
výpočtu

- zaokrouhlování čísel
v oboru do 1 000 000

OSV – Morální rozvoj řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
(trpělivost, překonávání
překážek)
MKV – Lidské vztahy spolupráce, tolerance

- slovní úlohy – zápis,
výpočet, odpověď

Čj – psaní: zápis čísla,
slovní úlohy, úprava, zápis
do sešitu
Vl – úlohy s tematikou ČR,
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- modeluje a určí část
celku, používá zápis ve
formě zlomku

- modeluje a určuje část
celku, zvládá zápis
zlomku

- zlomky – čtení, zápis,
znázornění

Evropa a svět v číslech

Inf – vyhledávání tabulek a
jízdních řádů

Závislosti, vztahy a práce s daty
- vyhledává, sbírá a třídí
data

- vyhledá a roztřídí data,
pracuje s daty

- práce s daty,
aritmetický průměr

- čte a sestavuje
jednoduché tabulky a
diagramy

- čte údaje z tabulek a
diagramů, sestavuje
tabulky a diagramy

- čtení a sestavování
tabulek diagramů (jízdní
řády, rodinný rozpočet...)

Př – slovní úlohy
s ekologickou tematikou,
fyzikální veličiny, objevy

Geometrie v rovině a prostoru
- narýsuje a znázorní
základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici),
užívá jednoduché
konstrukce

- zvládne narýsovat
čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici,
zvládne jednoduché
konstrukční úlohy

- základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnice)

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

- zvládne grafické sčítání
a odčítání úseček,
zvládne vypočítat obvod
čtverce, obdélníku a
trojúhelníku

- grafický součet a rozdíl
úseček, obvod
trojúhelníku, čtverce a
obdélníku

- sestrojí rovnoběžky a
kolmice

- sestrojí rovnoběžky a
kolmice procházející
daným bodem

- rovnoběžky a kolmice

- určí obsah obrazce
pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky
obsahu

- zvládne určit obsah
obrazce pomocí
čtvercové sítě, seznámí
se se vzorci pro výpočet
obsahu čtverce a
obdélníku

- obsah obrazce ve
čtvercové síti

- rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti
jednoduché osově
souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru
překládáním listu papíru

- rozpozná a znázorní ve - útvary souměrné podle
čtvercové síti
osy
jednoduché osově
souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru
překládáním listu papíru

Vv, Pč – přesnost a pečlivost
práce, rozvoj představivosti,
kreslení a vybarvování
jednotlivých částí z celku

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
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- řeší jednoduché
praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení
je do značné míry
nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech
školské matematiky

- zvládne vyřešit
jednoduché praktické
úlohy a problémy

- slovní úlohy, řešení
problémů, úsudek

5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo
Žák:

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Číslo a početní operace
- využívá při pamětném i
písemném počítání
komunikativnost a
asociativnost sčítání a
násobení

- provádí písemné
početní operace v oboru
přirozených čísel

- sčítá a odčítá v oboru 0 1 000 000
- násobí a dělí v oboru
malé i velké násobilky
(pamětné i písemné)
- provádí početní operace
v oboru 0 – 1 000 000
včetně nerovností
- uplatňuje znalosti při
násobení a dělení 10, 100,
1 000

- písemné algoritmy
početních operací
- početní operace do 10
000
- početní operace do 1
000 000
- principy asociativnosti
a komutativnosti
- slovní úlohy
- převody jednotek
- počítání se závorkami

VDO – samostatnost,
smysl pro odpovědnost

- zaokrouhlování
- odhady

ČJ – čtení zápisu,
slovních úloh,
vyjadřování názorů,
obhajování svého
postupu práce (slovní
úlohy)

- početní operace do 1
000 000

EV

- aplikuje komutativnost a
asociativnost sčítání a
násobení

- zaokrouhluje přirozená
čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky
početních operací v
oboru přirozených čísel

- převádí jednotky délky,
hmotnosti, objemu a času
- zaokrouhluje přirozená
čísla na 1000, 10 000,
100 000
- odhaduje a kontroluje
výsledky

- řeší a tvoří úlohy, ve
- zapisuje a čte čísla
kterých aplikuje osvojené v oboru přirozených čísel
126

VDO – samostatnost,

početní operace v celém
oboru přirozených čísel
- modeluje a určí část
celku, používá zápis ve
formě zlomku
- porovnává, sčítá a
odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru
kladných čísel
- přečte zápis
desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané
hodnoty

0 – 1 000 000 000
- pracuje s číselnou osou
do 1 000 000

- násobení a dělení

smysl pro
odpovědnost

- násobí a dělí
jednociferným a
dvojciferným přirozeným
číslem

- římské číslice

OSV – řešení problémů,
rozvoj

- slovní úlohy

schopností poznávání

- vyjádření uznání

EV

- násobí trojciferným
činitelem

- zlomky

- aplikuje římské číslice v
příkladech letopočtů
- řeší jednoduché a
složené slovní úlohy s
jednou a dvěma
operacemi
- provádí zkrácený zápis s
neznámou
- aplikuje zlomky jako část
z celku
- sčítá zlomky se stejným
jmenovatelem
- zapíše a přečte dané
desetinné číslo řádu
desetin a setin
- zobrazí desetinné číslo
na číselné ose
- sčítá a odčítá čísla řádu
desetin a setin
- násobí a dělí desetinná
čísla deseti a stem
- řeší jednoduché slovní
úlohy na užití desetinných
čísel

- porozumí významu
znaku „-„ pro zápis

- početní operace nad 1
000 000

- zapisuje celá záporná
čísla
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- desetinná čísla

celého záporného čísla a
toto číslo vyznačí na
číselné ose

- vyznačí záporné číslo na
číselné ose

Závislosti, vztahy a práce s daty
- vyhledává, sbírá a třídí
data

- získává data z prezentací, - záporná čísla, číselná
tabulek a grafů
osa

- čte a sestavuje
jednoduché tabulky a
diagramy

- vytváří slovní úlohy s
využitím získaných dat

- teploměr, model
- závislosti a jejich
vlastnosti

- čte a sestavuje
jednoduché tabulky

- tabulky, grafy,
diagramy

- orientuje se v jízdním
řádu

MKV - Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Informatika – tabulky,
prezentace,
vyhledávání

- sběr a třídění dat

- čte a sestavuje
jednoduché grafy
Geometrie v rovině a prostoru
- narýsuje a znázorní
základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché
konstrukce

- rýsuje a znázorňuje
základní rovinné útvary

- bod, přímka,
polopřímka, úsečka,
průsečík, čtverec,
- poznává geometrické
obdélník, trojúhelník,
útvary v reálných situacích
kružnice, kruh,
mnohoúhelník,
- při rýsování používá
rovnoběžky, kolmice,
jednoduché konstrukce
různoběžky, úhlopříčky
- pozná a pojmenuje
čtyřúhelníky

- sčítá a odčítá graficky
úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením
- počítá grafický součet a
délek jeho stran
rozdíl úsečky
- sestrojí rovnoběžky a
- počítá obvod
kolmice
mnohoúhelníku
- určí obsah obrazce
- měří a porovnává
pomocí čtvercové sítě a
obvody objektů v rovině
užívá základní jednotky
obsahu
- převádí jednotky délky
- rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti
jednoduché osově
souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru

- obvod a obsah čtverce,
obdélníku, trojúhelníku
(pouze obvod);
- porovnávání obsahu
- jednotky délky a jejich
převody
- jednotky obsahu

- rýsuje kolmice,
rovnoběžky a různoběžky

- kolmice, rovnoběžky,
různoběžky

- určí vzájemnou polohu
dvou přímek v rovině

-čtvercová síť, pomocí
čtvercové sítě počítání
obsahu geometrických
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Informatika –
Malování, Word

Vv – abstrakce

překládáním papíru

- pomocí čtvercové sítě
určuje obsah obrazce

obrazců

- počítá obsah čtverce a
obdélníka
- převádí jednotky obsahu
- rýsuje osu souměrnosti
úsečky

-osa souměrnosti

- poznává osově
souměrné útvary
- určuje osu souměrnosti
osobě souměrných útvarů
- určí souřadnice bodu ve
čtvercové síti
Nestandartní aplikační úlohy
- řeší jednoduché
praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení
je do značné míry
nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech
školské matematiky

- aplikuje znalosti při
řešení slovních úloh

- slovní úlohy
-magické čtverce

- hledá řešení
problémových úloh

- prostorová
představivost

- řeší logické úlohy
- vytváří si vlastní postupy
řešení, kombinuje, třídí
informace

2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
- zaokrouhluje a provádí - provádí početní
odhady s danou
operace s přirozenými
přesností, účelně
čísly zpaměti a
využívá kalkulátor
písemně
- modeluje a řeší situace - orientuje se v
jednotkách délky,
s využitím dělitelnosti

Přirozená čísla – početní
operace s přirozenými
čísly, zaokrouhlování,
slovní úlohy, jednotky
délky, hmotnosti, času,
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OSV – komunikace,
kooperace, řešení
problémů, rozvoj
schopností poznávání

v oboru přirozených
čísel

hmotnosti, času,
obsahu, objemu
- čte a zapisuje
desetinná čísla
- porovnává a provádí
početní operace s
desetinnými čísly
- převádí jednotky
- řeší slovní úlohy z
praxe vedoucí
k výpočtům s
desetinnými čísly
- provede výpočet na
kalkulátoru
- definuje pojmy
v dělitelnosti
- umí použít znaky
dělitelnosti
- rozloží číslo na součin
prvočísel
- najde násobky a
dělitele, i společné
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

obsahu, objemu

- vyhledává,
vyhodnocuje a
zpracovává data
- porovnává soubory
dat

Jednotky délky,
hmotnosti, času, obsahu
a objemu, slovní úlohy
s využitím těchto
jednotek

- zvládne řešit
jednoduché slovní
úlohy využívající
jednotky délky,
hmotnosti, času,
obsahu, objemu

F – jednotky

Desetinná čísla – čtení,
zápis, porovnávání,
zaokrouhlování, početní
výkony s desetinnými
čísly, slovní úlohy
Dělitelnost přirozených
čísel – násobek, dělitel,
znaky dělitelnosti,
prvočíslo, číslo složené,
rozklad čísla na součin
prvočísel, nejmenší
společný násobek,
největší společný dělitel,
slovní úlohy

F – jednotky

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- charakterizuje a třídí
základní rovinné útvary
- načrtne a sestrojí
rovinné útvary
- zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické
vlastnosti základních
rovinných útvarů při
řešení úloh a
jednoduchých
praktických problémů;
využívá potřebnou
matematickou
symboliku
- určuje velikost úhlu

- zná a narýsuje základní Rovinné útvary –
rovinné útvary
přímka, polopřímka,
úsečka, čtverec,
- narýsuje a změří daný
obdélník, trojúhelník,
úhel
pravidelné
mnohoúhelníky (šesti-,
- provede grafické
osmiúhelník), úhel
přenesení úhlu a
sestrojí jeho osu
- rozliší a pojmenuje
druhy úhlů
- provádí početní
operace s velikostmi
úhlů
- načrtne a sestrojí

Metrické vlastnosti v
rovině - vzdálenost
bodu od přímky,
trojúhelníková
nerovnost, úhel a jeho
velikost, druhy úhlů
Prostorové útvary kvádr, krychle
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F – těžiště
Z – určování zeměpisné
polohy, pochodový úhel
F – výpočet objemu a
povrchu, jednotky

měřením a výpočtem
- odhaduje a vypočítá
obsah a obvod
základních rovinných
útvarů
- načrtne a sestrojí
obraz rovinného útvaru
v osové souměrnosti,
určí osově souměrný
útvar
- určuje a charakterizuje
základní prostorové
útvary (tělesa),
analyzuje jejich
vlastnosti
- načrtne a sestrojí sítě
základních těles
- načrtne a sestrojí
obraz jednoduchých
těles v rovině

obraz rovinného útvaru
v osové souměrnosti
- určí osu souměrnosti
osově souměrného
obrazce
- určí, znázorní a
narýsuje různé druhy
trojúhelníků a zná jejich
vlastnosti

Konstrukční úlohy –
trojúhelník, osa úsečky,
osa úhlu, osová
souměrnost,
těžnice, výšky, kružnice
opsaná a vepsaná
trojúhelníku

- sestrojí výšky, těžnice
v trojúhelníku
- sestrojí kružnici
opsanou a vepsanou
trojúhelníku
- charakterizuje
jednotlivá tělesa
- vypočítá jejich objem a
povrch

- odhaduje a vypočítá
objem a povrch těles
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
- užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů
a nalézá různá řešení
předkládaných nebo
zkoumaných situací

-samostatně řeší
praktické úlohy

Samostatné řešení
praktických úloh

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
- užívá různé způsoby
kvantitativního

- modeluje a zapisuje
zlomkem část celku,

Zlomky – pojmy,
porovnávání zlomků,
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OSV – kreativita, rozvoj

vyjádření vztahu celek
– část (přirozeným
číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným
číslem, procentem)
- řeší modelováním a
výpočtem situace
vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map
a plánů
- řeší aplikační úlohy na
procenta (i pro případ,
že procentová část je
větší než celek)
- analyzuje a řeší
jednoduché problémy,
modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá
matematický aparát v
oboru celých a
racionálních čísel

porovnává zlomky,
převádí zlomky na
desetinná čísla a
naopak
- upraví smíšené číslo
na zlomek, zlomek na
číslo smíšené
- provádí početní
operace se zlomky
- zapíše poměr mezi
danými hodnotami,
zvětšuje a zmenšuje
veličiny v daném
poměru
- využije dané měřítko
při práci s mapou a
plánkem
- řeší slovní úlohy
s poměrem a měřítkem

rozšiřování a krácení
zlomků, číslo smíšené,
číslo převrácené,
desetinná čísla a
zlomky, sčítání,
odčítání, násobení,
dělení zlomků, složené
zlomky

schopností poznávání
F – jednotky
F, Z – teplota, teploměr
Ov – procenta, promile v
praxi – lékařství, doprava,
finančnictví, nakupování

Poměr – pojem,
zvětšení a zmenšení v
daném poměru,
rozdělení dané hodnoty
v daném poměru,
postupný poměr,
měřítko plánu a mapy,
úměra, přímá a
nepřímá úměrnost,
užití, trojčlenka

Celá čísla - číslo
- zapíše záporné a
kladné, záporné a nula,
kladné číslo, určí k němu
číselná osa, čísla
číslo opačné
navzájem opačná,
- provádí početní výkony absolutní hodnota čísla,
uspořádání,
s celými a racionálními
čísly
součet, rozdíl, součin,
podíl celých čísel
- rozumí a užívá pojmy
procentového počtu
Racionální čísla součet, rozdíl, součin, a
- řeší slovní úlohy
podíl racionálních čísel
(procenta, promile,
úrok)
Procenta - pojmy,
výpočet procentové
části, výpočet základu,
výpočet počtu procent,
užití trojčlenky v
procentovém počtu,
promile, úrok
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- vyhledává,
vyhodnocuje
a zpracovává data

- zapíše tabulku přímé a
nepřímé úměrnosti
- určí, zda je daná

Přímá a nepřímá
úměrnost – příklady
závislostí z praktického
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OSV – rozvoj schopností
poznávání

- určuje vztah přímé
anebo nepřímé
úměrnosti

závislost přímou nebo
nepřímou úměrností

života

- sestrojí grafy přímé a
nepřímé úměrnosti

F – přímá a nepřímá
závislost veličin, pohyb
přímočarý, jednotky
Z – měřítko mapy a plánu

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- načrtne a sestrojí
rovinné útvary
- analyzuje a řeší
aplikační geometrické
úlohy s využitím
osvojeného
matematického aparátu
- určuje a charakterizuje
základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
- odhaduje a vypočítá
objem a povrch těles
- načrtne a sestrojí sítě
základních těles
- načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v
rovině
- načrtne a sestrojí
obraz rovinného útvaru
ve středové a osové
souměrnosti, určí osově
a středově souměrný
útvar

- určí shodné útvary
- užívá věty o shodnosti
trojúhelníků (sss, sus,
usu)
- rozlišuje jednotlivé
druhy čtyřúhelníků a zná
jejich vlastnosti
- sestrojí čtyřúhelníky
- vypočítá obvod a
obsahu rovnoběžníku,
trojúhelníku,
lichoběžníku
- pojmenuje, načrtne a
popíše hranol

Rovinné útvary –
trojúhelník, čtyřúhelník
(obecný, rovnoběžník,
lichoběžník), shodnost
útvarů, shodná
zobrazení, věty o
shodnosti trojúhelníků

OSV – kreativita, rozvoj
schopností poznávání
Vv – tvořivost, estetické
vnímání

Metrické vlastnosti v
rovině – obvod obsah
rovinného obrazce
Prostorové útvary –
hranoly Konstrukční
úlohy – středová
souměrnost

- vypočítá povrch a
objem hranolu
- sestrojí obraz
rovinného obrazce v
osové a středové
souměrnost

- užívá k argumentaci a
při výpočtech věty o
shodnosti trojúhelníků
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
- užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení

- užívá logickou úvahu a
úsudek při řešení
nestandartních
aplikačních úloh

Číselné a logické řady
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OSV – rozvoj schopností
poznávání

předkládaných nebo
zkoumaných situací

- samostatně řeší
praktické úlohy

8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- určí druhou mocninu a
odmocninu

Mocniny a odmocniny
- druhá mocnina a
odmocnina, určování
druhé mocniny a
odmocniny zpaměti,
pomocí tabulek a
kalkulátoru, užití v
úlohách s
geometrickou
tematikou

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
rozvoj schopností
poznávání

Žák:

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
- provádí početní
operace v oboru celých
a racionálních čísel;
užívá ve výpočtech
druhou mocninu a
odmocninu
- matematizuje
jednoduché reálné
situace s využitím
proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny,
provádí rozklad
mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a
vytýkáním
- analyzuje a řeší
jednoduché problémy,
modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá
matematický aparát v
oboru celých a
racionálních čísel

- užívá druhou mocninu
a odmocninu ve
výpočtech
- provádí početní
operace s mocninami
- zapíše číslo v desítkové
soustavě
- určí hodnotu číselného
výrazu i hodnotu výrazu
s proměnnou
- provádí početní
operace s mnohočleny
- užívá vzorce
- upraví výraz vytýkáním
- řeší lineární rovnice
pomocí ekvivalentních
úprav
- vyjádří neznámou ze
vzorce
- řeší praktické slovní
úlohy

Mocniny s přirozeným
mocnitelem – početní
operace s mocninami,
rozvinutý zápis čísla
Výrazy – číselný výraz,
výraz s proměnnou,
hodnota výrazu,
početní výkony s
mnohočleny, vzorce,
rozklad na součin
Rovnice – rovnice s
jednou neznámou
(kořen rovnice,
ekvivalentní úpravy,
zkouška), výpočet
neznámé ze vzorce,
slovní úlohy vedoucí
k řešení lineárních
rovnic
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F – řešení fyzikálních úloh,
vvjádření neznámé ze
vzorce
Ch – chemické vzorce

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- vyhledává,
vyhodnocuje a
zpracovává data
- porovnává soubory dat

- provádí jednoduchá

Základy statistiky –
pojmy, třídění, zápis do
tabulky, diagramy,
četnost znaků,
aritmetický průměr,
užití v praxi

statistická šetření a
jejich výsledky zapisuje
do tabulek
- čte a vytváří
jednoduché tabulky a
diagramy

ENV – vztah člověka k
prostředí
Př, Z – lidská populace
Z – aktuální stav životního
prostředí
Ov – majetek, vlastnictví,
hospodaření

- pracuje se základními
statistickými pojmy
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- načrtne a sestrojí

rovinné útvary
- analyzuje a řeší
aplikační geometrické
úlohy s využitím
osvojeného
matematického aparátu

- vypočítá obvod a obsah
kruhu
- určí vzájemnou polohu
přímky a kružnice
- určí vzájemnou polohu
dvou kružnic

Metrické vlastnosti v
rovině – Pythagorova
věta (pojem, výpočet
délek stran v
pravoúhlém
trojúhelníku, řešení
úloh z praxe na její
využití)

- používá obvod a obsah
kruhu při řešení slovních
úloh z praxe

- určuje a charakterizuje
základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
- vysvětlí algebraický a
- odhaduje a vypočítá
geometrický význam
objem a povrch těles
Pythagorovy věty
- načrtne a sestrojí sítě
základních těles

- užívá Pythagorovu větu

- načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v
rovině

- sestrojí síť

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

Rovinné útvary – kruh,
kružnice (pojmy, obvod
a obsah, vzájemná
poloha kružnice a
přímky, vzájemná
poloha dvou kružnic,
slovní úlohy)

Prostorové útvary –
válec (náčrt, popis), síť,
objem, povrch, slovní
úlohy

- charakterizuje válec

- vypočítá objem a
povrch válce
- řeší praktické slovní
úlohy
- načrtne a sestrojí
jednoduché konstrukce
- využívá znalostí množin
bodů v konstrukčních

Konstrukční úlohy –
množiny bodů dané
vlastnosti (kružnice,
rovnoběžky, osa úsečky,
osa úhlu, Thaletova
kružnice), základní
konstrukční úlohy,
konstrukce
trojúhelníků,
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OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
rozvoj schopností
poznávání
ČaSP – domácnost a
zahrada
D – starověk
Vv – zobrazení prostoru v
ploše

úlohách

čtyřúhelníků

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
- užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení
předkládaných nebo
zkoumaných situací

- samostatně řeší
praktické úlohy

Logické a netradiční
geometrické úlohy

- používá kalkulátor k
provádění výpočtů

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
kreativita, rozvoj
schopností poznávání

- řeší úlohy na
prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických a
vzdělávacích oblastí
9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
- formuluje a řeší
reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

- řeší soustavu dvou
rovnic se dvěma
neznámými
- řeší slovní úlohy
pomocí soustavy
lineárních rovnic

Rovnice a jejich
soustavy - soustava
dvou lineárních rovnic
se dvěma neznámými,
řešení soustavy
metodou dosazovací a
sčítací, řešení slovních
úloh pomocí soustavy
lineárních rovnic

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
F – úlohy o pohybu
Ch – směsi, roztoky

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- vyjádří funkční vztah
tabulkou, rovnicí,
grafem
- matematizuje
jednoduché reálné
situace s využitím
funkčních vztahů

- rozezná funkční vztah,
chápe pojem funkce
- určí definiční obor a
obor hodnot
- rozlišuje lineární a
kvadratickou funkci
- sestaví tabulku a
sestrojí graf dané funkce

Funkce – definiční
F – závislost fyzikálních
obor, obor hodnot,
veličin, čtení z grafů
lineární funkce
Z – statistické údaje
(vlastnosti, grafy,
grafické řešení soustavy
dvou lineárních rovnic),
nepřímá úměrnost a
jejich grafy
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- řeší graficky soustavu
dvou lineárních rovnic
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- užívá k argumentaci a
při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
- určuje a charakterizuje
základní prostorové
útvary (tělesa),
analyzuje jejich
vlastnosti

- rozliší shodné a
podobné útvary

Rovinné útvary –
podobnost (poměr
podobnosti, podobnost
trojúhelníků)

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
rozvoj schopností
poznávání

Prostorové útvary –
jehlan, kužel (náčrt,
popis), síť, objem a
povrch, koule (objem a
povrch), využití
v praktických slovních
úlohách

Z – mapa, plánky

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
rozvoj schopností
poznávání

- provádí početní výkony
s lomenými výrazy

Výrazy – lomený výraz
(definiční obor
lomeného výrazu,
krácení a rozšiřování
lomených výrazů,
početní výkony s
lomenými výrazy,
složený lomený výraz)

- převádí složený lomený
výraz na násobení dvou
lomených výrazů

Funkce – kvadratická
funkce, definiční obor,
obor hodnot

- určí definiční obor a

Metrické vlastnosti v
rovině – goniometrické

- určí a používá poměr
podobnosti
- užívá věty o podobnosti
trojúhelníků
- charakterizuje
jednotlivá tělesa

- analyzuje a řeší
aplikační geometrické
úlohy s využitím
osvojeného
matematického aparátu

- vypočítá objem a
povrch těles

- odhaduje a vypočítá
objem a povrch těles

- řeší úlohy na
prostorovou
představivost

- načrtne a sestrojí sítě
základních těles

Vv – zobrazení prostoru v
ploše

- řeší praktické slovní
úlohy

- načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles
v rovině
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO
- matematizuje
jednoduché reálné
situace s využitím
proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny,
provádí rozklad
mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a
vytýkáním
- vyjádří funkční vztah
tabulkou, rovnicí,
grafem
- matematizuje
jednoduché reálné
situace s využitím

- určuje podmínky, pro
které má lomený výraz
smysl
- krátí a rozšiřuje lomený
výraz
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funkčních vztahů
- analyzuje a řeší
aplikační geometrické
úlohy s využitím
osvojeného
matematického aparátu

obor hodnot
- sestaví tabulku a
sestrojí graf dané funkce
- zná definice
goniometrických funkcí

funkce (funkce sinus,
kosinus, tangens),
řešení pravoúhlého
trojúhelníku, užití funkcí
při řešení slovních úloh

- používá goniometrické
funkce při řešení
pravoúhlého
trojúhelníku i ve slovních
úlohách z praxe
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
- užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů
a nalézá různá řešení
předkládaných nebo
zkoumaných situací

- samostatně řeší
praktické úlohy

Logické a netradiční
geometrické úlohy

- používá kalkulátor
k provádění výpočtů

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
kreativita, rozvoj
schopností poznávání

- řeší úlohy na
prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických a
vzdělávacích oblastí
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
1.
-

a) Číslo a početní operace – 1. období 1. stupně
porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
zná matematické operátory +, -, =, <, > a umí je zapsat
sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
umí rozklad čísel v oboru do 20

1.
-

b) Číslo a početní operace – 2. období 1. stupně
čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000
sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
zvládne s názorem řady násobků čísel 2 – 10 do 100
zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách
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-

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
rozezná sudá a lichá čísla
používá kalkulátor

2.
-

a) Závislosti, vztahy a práce s daty - 1. období 1. stupně
modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu,
vzadu
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

2.
-

b) Závislosti, vztahy a práce s daty – 2. období 1. stupně
vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.)
orientuje se a čte v jednoduché tabulce
určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích
provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

3.
-

a) Geometrie v rovině a v prostoru – 1. období 1. stupně
pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
umí používat pravítko

3.
-

b) Geometrie v rovině a v prostoru – 2. období 1. stupně
znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
měří a porovnává délku úsečky
vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí osu souměrnosti překládáním papíru
pozná základní tělesa

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy – 2. období 1. stupně
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických
postupech
5. Číslo a proměnná – 2. stupeň
- písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem
- pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo,
procento)
- čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace
- provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
- píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru di 1 000 000
- používá měřítko mapy a plánu
- řeší jednoduché úlohy na procenta
- zvládá orientaci na číselné ose
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6.
-

Závislosti, vztahy a práce s daty – 2. stupeň
vyhledává a třídí data
porovnává data
vypracuje jednoduchou tabulku
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
zvládá početní úkony s penězi

7.
-

Geometrie v rovině a v prostoru – 2. stupeň
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
provádí jednoduché konstrukce
zná a rýsuje základní rovinné útvary
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
vypočítá povrch a objem kvádru, krachle a válce
sestrojí sítě základních těles
načrtne základní tělesa
zobrazuje jednoduchá tělesa
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
používá technické písmo
čte jednoduché technické výkresy a rozumí jim

8.
-

Nestandardní aplikační úlohy a problémy – 2. stupeň
samostatně řeší praktické úlohy
hledá různá řešení předložených situací
aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
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5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně
informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních
informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při
dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností
práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako
povinná součást základního vzdělání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové
činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede
k žádoucím odlehčením paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací
než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu
vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí
základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka
k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a využívání moderních informačních
a komunikačních technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím
k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební
činnosti a racionálnější organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních
jevů a procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či
jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
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5.3.1 Informatika
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníku
5. ročník
1

6. ročník
1

7. ročník
0,5

8. ročník
0,5

9. ročník
1

celkem
4

Vyučovací předmět Informatika je zařazen do výuky na prvním stupni v 5. ročníku, na 2. stupni v 6. až 9.
ročníku. Třída se dělí na skupiny, výuka probíhá v učebně informatiky, ve které má každý žák k dispozici
vlastní počítač. V předmětu Informatika si žáci osvojují, především na základě činností s počítačem, základní
poznatky nezbytné pro ovládání počítače a jeho využití při vyhledávání informací, vzdělávání, komunikaci,
prezentaci výsledů své práce, při práci s běžnými kancelářskými aplikacemi a okrajově i pro zábavu.
Předmět přispívá k rozvoji logického a algoritmického myšlení.
Do předmětu Informatika jsou zařazena následující témata:
- Základy práce s počítačem
- Vyhledávání informací a komunikace
- Editace textu a grafiky
- Zpracování a využití informací
- Blok učiva s volným obsahem
V předmětu Informatika jsou realizována následující Průřezová témata
- Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Komunikace
- Mediální výchova
- tvorba mediálního sdělení
Souvislost předmětu Informatika s jinými předměty:
Dovednosti získané v předmětu Informatika mohou žáci využívat při práci s výukovým softwarem
a informačními zdroji v mnoha jiných předmětech.
Formy a metody výuky jsou voleny vždy s ohledem na charakter učiva, cíle vzdělávání, přiměřenost
vzhledem k rozumové úrovni žáků a celkovému nadání třídy:
- demonstrace učitelem
- samostudium
- krátkodobé projekty
- výukové aplikace
- skupinová práce
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření klíčových kompetencí
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Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k vyhledávání a třídění informací s ohledem na jejich srozumitelnost a využitelnost
- k používání odborné terminologie, znaků a symbolů
- k využívání dostatku zajímavých informací a informačních zdrojů, čímž je vzbuzuje zájem a chuť
věnovat se dalšímu studiu
Kompetence k řešení problémů
Učitel žáky
- k tomu, aby při práci s počítačem získávali příležitosti k řešení problémů
- k rozvoji schopnosti algoritmického myšlení, které se společně se získanými poznatky z této oblasti
stává základem pro řešení obdobných problémů v budoucnosti
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k používání přesných a výstižných formulací
- k naslouchání druhým prostřednictvím skupinové práce a k vhodným reakcím
- k účinnému zapojování do diskuse
- k obhajování svého názoru a vhodné argumentaci
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke spolupráci při řešení problémů
- k posílení sebedůvěry žáků
- k pocitu zodpovědnosti
- k budování pozitivní sebedůvěry a vědomí vlastních možností řešením přiměřeně náročných
problémů, úloh či projektů
- k ochotě pomoci
Kompetence občanské
Učitel
- poskytuje informace, jak jednat v případě úrazu elektrickým proudem
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k bezpečnému zacházení s výpočetní technikou, k dodržování školního řádu a řádu učebny
informatiky
Vzdělávací obsah předmětu Informatika
1. stupeň
5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
- využívá základní
standardní funkce
počítače a jeho
nejběžnější periferie
- respektuje pravidla
bezpečné práce s
hardwarem i
softwarem a
postupuje poučeně v
případě jejich závady

- ovládá a využívá
základní standardní
funkce počítače
- pracuje bezpečně s
hardware i software a
postupuje poučeně a
opatrně v případě
jejich závady
- zdůvodní použití
legálního software
- počítač používá jako
prostředek k
multimediálnímu
využití

- chrání data před
poškozením, ztrátou,
zneužitím

- respektuje pravidla
bezpečné
- práce s počítačem, v
počítačové
- učebně
- chrání data před
poškozením,
- ztrátou a zneužitím
- zdůvodní použití
legálního
- software
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

- při vyhledávání
- vyhledá na internetu
informací na internetu
požadované informace
používá jednoduché a - chápe základní pojmy:
vhodné cesty
informace, informační
zdroje, informační
instituce
- vymezí podstatné a
důležité informace o
požadovaném tématu
- vyhledává informace
na portálech, v

- vyhledává informace
na portálech, v

- základní pojmy
- informace, zdroje
informací, informační
instituce
- operační systémy a
jejich základní funkce
- struktura, funkce a
popis počítače
- smysl a využití
počítače v životě
- práce na počítači
- spuštění, prostředí
kolem počítače,
vypnutí, údržba
- periferie – monitor,
klávesnice, myš,
počítačová skříň hardware
- pevný disk, paměť, CD,
DVD
- formáty souborů
- multimediální využití
počítače
- zásady bezpečnosti
práce
- údržba PC a CD nosičů
- údržba systému
- riziko nelegálního
software
- smysl antivirových
programů
- viry a spamy

- společenský tok
informací
- zobrazení webové
stránky, bezpečné
prohlížení stránek
- internetové prohlížeče
- používání klíčových
slov a správných
formulací při
vyhledávání
- vyhledávače
- dětské weby a stránky
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Vl, Př – zajímavosti,
referáty, čerpání
informací na internetu
MED – Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality,
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení,

knihovnách a
databázích

knihovnách a
v databázích
- ověřuje věrohodnost
informací a
informačních zdrojů,
posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou
návaznost
- komunikuje pomocí
- na internetu o sobě
internetu či jiných
neuvádí žádné
běžných
soukromé údaje
komunikačních
- získává povědomí o
zařízení
sociálních sítích včetně
věkového omezení a
rizik spojených s jejich
nevhodným
používáním
- komunikuje pomocí
internetu, mobilního
telefonu
- přijme a odešle email
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

- vyhledávání
konkrétních informací
- vyhledávání informací
souvisejících s učivem
5. ročníku
- ověřování nalezených
informací

- pracuje s textem a
obrázkem v textovém
a grafickém editoru

- jednoduše upraví text
- ovládá základní příkazy
v textovém editoru
- práce s dalšími
programy z balíčku MS
Office

- seznámení s
prostředím textového
editoru, práce s
úpravou textu,
jednoduché příkazy,
práce s obrázkem,
základy formátování
textu a dokumentu
- grafika – malování

Čj – vyhledávání
zajímavostí a rekordů,
psaní dopisů v
textovém editoru

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- emailová komunikace
- internet
- vyhledávání a třídění
informací
- hodnota a relevance
informací a
informačních zdrojů,
metody a nástroje
jejich ověřování
- vývojové trendy

OSV – Rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznávání
a sebepojetí, Seberegulace
a sebeorganizace,
Kreativita, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, Komunikace,
Kooperace a kompetice,

2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Fungování a vliv médií
ve společnosti, Práce v
realizačním týmu

- základní způsoby
komunikace
- poučení o bezpečnosti
a ochraně soukromí v
rámci dopisování,
chatování, diskusi a
používání sociálních
sítí

Žák:

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
- ověřuje věrohodnost
- odešle a přijme email
informací a
s přílohou
informačních zdrojů,
- ověřuje věrohodnost
posuzuje jejich
informací z více zdrojů
závažnost a vzájemnou - používá zásady pro
návaznost
minimalizaci rizik
internetu
- sleduje vývojové
trendy IT
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informačních
technologií
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- ovládá práci s
textovými a grafickými
editory i tabulkovými
editory a využívá
vhodných aplikací

- uplatňuje základní
estetická a
typografická pravidla
pro práci s textem a
obrazem
- pracuje s informacemi
v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
- zpracuje a prezentuje
na uživatelské úrovni
informace v textové,
grafické a
multimediální formě

- napíše a edituje text
v textovém editoru
včetně jednoduché
grafiky
- vytvoří tabulku
v tabulkovém editoru
- používá jednoduché
vzorce v tabulkovém
editoru
- používá typografická
pravidla

- textový editor
- tabulkový editor,
vytváření tabulek,
porovnávání dat,
jednoduché vzorce

- při zpracování
informací používá
citace
- používá legální sw
- vytvoří prezentaci o
daném tématu

- ochrana práv k
duševnímu vlastnictví,
copyright, informační
etika
- prezentace informací
(prezentační
programy)

7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Hodnoty, postoje,
praktická etika

- editace textu
- prezentace

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- ověřuje věrohodnost
- odešle a přijme email
informací a
s přílohou
informačních zdrojů,
- nastaví jednoduché
posuzuje jejich
pravidlo (filtr) mailu
závažnost a
- popíše hlavní
vzájemnou návaznost
komponenty počítače
- používá informace z
různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy
mezi údaji
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

- emailová komunikace
- vývojové trendy
informačních
technologií
- hodnota a relevance
informací a
informačních zdrojů,
metody a nástroje
jejich ověřování
- internet
- hardware

- ovládá práci s
textovými a grafickými
editory i tabulkovými

- textový editor
- tabulkový editor,
vytváření tabulek,

OSV – Rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznávání
a sebepojetí,
Seberegulace a
sebeorganizace,
Kreativita, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, Komunikace,
Kooperace a kompetice,
Hodnoty, postoje,
praktická etika

Žák:

Dílčí výstupy
Žák:

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

- zpracuje data do
tabulky v textovém
editoru
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editory a využívá
vhodných aplikací

- zpracuje a prezentuje
na uživatelské úrovni
informace v textové,
grafické a
multimediální formě
- uplatňuje základní
estetická a
typografická pravidla
pro práci s textem a
obrazem

- zpracuje data do
tabulky v tabulkovém
editoru
- vyhodnocuje data
v tabulkovém editoru
pomocí základních
funkcí a grafů
- sleduje trendy IT
- používá typografická
pravidla
- vytvoří jednoduchou
videoprezentaci

8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

porovnávání dat,
jednoduché vzorce

- textový editor
- prezentace informací
(prezentační
programy,
multimédia)

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
- ověřuje
věrohodnost
informací a
informačních
zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a
vzájemnou
návaznost

- vyhledává a vyhodnocuje
informace
- ověřuje nalezené informace
z více zdrojů
- rozlišuje způsoby připojení
k domácnosti k internetu,
jejich výhody a nevýhody

- vyhledávání a
třídění informací
- vývojové trendy
informačních
technologií
- hodnota a
relevance informací
a informačních
zdrojů, metody a
nástroje jejich
ověřování
- internet

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- ovládá práci s
textovými a
grafickými editory i
tabulkovými editory
a využívá vhodných
aplikací
- používá informace z
různých
informačních zdrojů

- nakreslí obrázek nebo schéma - počítačová grafika,
pomocí vektorového editoru
vektorové
- ovládá práci s tabulkovými
programy
editory
- tabulkový editor,
vytváření tabulek,
porovnávání dat,
jednoduché vzorce
- rozlišuje formáty datových
- formáty souborů
souborů
- komprimace
- komprimuje/dekomprimuje
souborů a složek
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OSV – Rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznávání a
sebepojetí,
Seberegulace a
sebeorganizace,
Kreativita, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti,
Komunikace, Kooperace
a kompetice, Hodnoty,
postoje, praktická etika

a vyhodnocuje
jednoduché vztahy
mezi údaji
- zpracuje a
prezentuje na
uživatelské úrovni
informace v
textové, grafické a
multimediální
formě

soubor nebo složku
- sleduje trendy IT
- vytvoří fotografii
- upraví rastrový obrázek
- vytvoří videoprezentaci z
fotografií

9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

- vývojové trendy
informačních
technologií
- rastrové programy
- prezentace
informací
(prezentační
programy,
multimédia)

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- emailová komunikace
- vývojové trendy
informačních
technologií
- hodnota a relevance
informací a
informačních zdrojů,
metody a nástroje
jejich ověřování
- internet

OSV – Rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznávání
a sebepojetí,
Seberegulace a
sebeorganizace,
Kreativita, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, Komunikace,

Žák:

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
- ověřuje věrohodnost
informací a
informačních zdrojů,
posuzuje jejich
závažnost a
vzájemnou návaznost

- vyhledává a
vyhodnocuje
informace

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- ovládá práci s
textovými a grafickými
editory i tabulkovými
editory a využívá
vhodných aplikací

- zpracuje a prezentuje
na uživatelské úrovni
informace v textové,
grafické a
multimediální formě

- orientuje se
v cloudových službách
- ovládá práci
s textovým editorem
- ovládá práci
s grafickými editory
- ovládá práci
s tabulkovým editorem
- sleduje trendy IT
- zaznamená zvuk a
provede jeho základní
střih a export do
požadovaného formátu
- natočí video a provede
jeho základní úpravy a
export do
požadovaného formátu
- vytvoří jednoduchou
webovou stránku
- naprogramuje
jednoduchou aplikaci

- cloudové služby
- textový editor
- počítačová grafika,
rastrové a vektorové
programy
- tabulkový editor
- trendy IT
- prezentace informací
(multimédia)
- záznam zvuku, úprava
zvuku
- základy natáčení
videa, úprava
digitálního videa
- tvorba webových
stránek
- základy programování
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Kooperace a kompetice,
Hodnoty, postoje,
praktická etika

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
1. Základy práce s počítačem – 1. a 2. období 1. stupně
- ovládá základní obsluhu počítače
- dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
2. Vyhledávání informací a komunikace - 1. a 2. období 1. stupně
- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
3. Zpracování a využití informací - 1. a 2. období 1. stupně
- pracuje s výukovými a zábavnými programy podle pokynu
4. Vyhledávání informací a komunikace – 2. stupeň
- vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou;
osvojí si základy elektronické komunikace
5. Zpracování a využití informací – 2. stupeň
- ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné
aplikace; zvládá práci s výukovými programy
- vyhledává potřebné informace na internetu
- dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou
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5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předměty: Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro
1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka,
rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie
i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým
(integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk
a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině
a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy
a souvislosti: utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy
lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe
a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti,
porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek
minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk
a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty
jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu
významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem
a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role
školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových
návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk
a společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího
oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Tato vzdělávací oblast je realizována v těchto předmětech – prvouka, přírodověda a vlastivěda.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných
a kulturních informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností
a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
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-

-

-

poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností
a společných úkolů
samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností
a limitů)
utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního
uplatnění při jejich ochraně
přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví
a bezpečnosti druhých

5.4.1 Prvouka
Přidělení hodin do ročníků
1. ročník
2

2. ročník
2

3. ročník
3

4. ročník
0

5. ročník
0

celkem
7

Charakteristika předmětu
Člověk a jeho svět je vzdělávací oblast, která je realizována v 1. až 3. ročníku prostřednictvím vyučovacího
předmětu Prvouka. Jde o integrovanou vzdělávací oblast, ve které se propojuje učivo společenskovědní
s přírodovědným a s výchovou ke zdraví.
Hodinová dotace v prvním a druhém ročníku činí 2 hodiny, ve třetím ročníku 3 hodiny.
S pomocí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět by si měli žáci budovat prvotní ucelený obraz světa
a ujasňovat si základní vztahy v něm. Učitel řídí vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům
zejména na základě vlastních činností a přímého pozorování. Pozorování mohou žáci uplatnit na
vycházkách, při zacházení s různými nástroji a předměty, atd. Zajímavé činnosti, které může, učitel do
vyučování zařadit jsou jistě pro žáky velkým přínosem a vyučující podněcuje žákovu aktivitu.
Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzdělávání je její prolínání s učivem ostatních
předmětů. Díky prolínání témat se vyučujícímu naskýtají mnohé možnosti pro vytváření různých zajímavých
činností a projektů, které se svými žáky může vytvářet. Výuku prvouky vhodně doplňují obrazy,
videozáznamy, filmy, besedy, vycházky, exkurze a další. Propojení vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
s reálným životem může žákům pomoci při hledání jejich postavení mezi vrstevníky, při upevňování
pracovních a režimových návyků, volních vlastností i přivykání na rytmus školního života. Také jim může
pomoci uvědomovat si vztahy k domovu a rodině, více vnímat vazby přírodního a životního prostředí
i mezilidské vztahy.
V Prvouce se věnujeme:
- poznávání věcí – jejich vlastností a zařazujeme je do přírodního a společenského dění
- výchově smyslového vnímání a způsobům pozorování určitých předmětů a jevů
- základům jazykového vyjadřování – využíváme českého jazyka (výslovnost, vyprávění, říkadla,
básně, písně, pohádky apod.)
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procvičování pozornosti, paměti, představivosti, obrazotvornosti
ochraně přírody, kulturních památek a výsledků lidské práce
technické výchově (spojení s výtvarnou výchovou a praktickými činnostmi)
pohybové výchově (ve spojení s tělesnou výchovou a hudební výchovou)
výchově ke zdraví a znalosti lidského těla, režimu dne
mravní výchově (vytváření správných návyků a vztahů k lidem)

Předmět Prvouka souvisí s Českým jazykem, Vlastivědou, Výtvarnou výchovou, Pracovními činnostmi,
Hudební výchovou, Tělesnou výchovou a Matematiko.
Při výběru konkrétního učiva je nutné brát v úvahu nejen podmínky školy pro výuku, společenské prostředí,
ve kterém se žáci pohybují, ale i krajinné, regionální zvláštnosti a také roční období a změny v přírodě.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k přiblížení problematiky předmětu Prvouka využitím vodných metod a forem práce
- k vybudování si pozitivního vztahu k učení o jejich okolí a světě pomocí zajímavě zpracované učební
látky
Kompetence k řešení problému
Učitel vede žáky
- k využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu učiva, které si osvojili
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k uvědomění si důležitosti spolupráce a tolerance nejen ve skupině svých blízkých, ale i ve skupině
lidí, žijících kolem nás, ve světě, který nás obklopuje
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy
Kompetence pracovní
Učitel
- nabízí dostatek situací týkajících se problematiky člověka, světa kolem něj, hygieny a ochrany zdraví
při práci a zájmové činnosti
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- sociální rozvoj – mezilidské vztahy
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morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
- lidské vztahy
Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života
- vztah člověka k prostředí
Vzdělávací obsah předmětu Prvouka
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

- v prostředí domova se
orientuje
- vyjmenuje části bytu,
jeho vybavení, funkci a
využití
- zvládne popsat vybavení
bytu
- zná názvy školních
pomůcek a jejich využití
- pozná jednotlivé
zaměstnance školy a zná
jejich práci

- domov a jeho
prostředí
- naše obec,
město
- krajina v okolí
domova

- rozezná nebezpečí různého
charakteru, využívá bezpečná
místa pro hru a trávení volného
času: uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu,
jedná tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

- popíše svoji cestu do
školy

- škola a její
prostředí
- cesta do školy a
její okolí
- základní
komunikační
dovednosti a
pravidla

- používá vhodné formy
pozdravu, oslovování křestním
jménem, zvládá dodržovat
jednoduchá pravidla ve třídě a
zná pojmy – pozdrav,
poděkování, omluva, vhodné
chování ke spolužákům

- spolupracuje na
vytváření třídních
pravidel a jejich
dodržování
- uvědomuje si, jak je
důležité komunikovat se
svými spolužáky, dalšími

- komunikační
dovednosti –
představení se,
prosba, otázka,
omluva,
poděkování
- otevřená

- vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v
nejbližším okolí

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
Čj – čtení, vyprávění
Vv – kresba
Hv – písně o přírodě,
zvířatech, ročních
obdobích
Tv – procházky do
přírody a její
poznávání

OSV – vzájemné
poznávání ve
skupině

žáky školy a
pedagogickými i
nepedagogickými
pracovníky
LIDÉ KOLEM NÁS
- Rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům
- zná povolání svých rodičů, jeho
potřebu a význam, umí o tom
vyprávět

- zvládne pojmenovat
členy své rodiny,
pojmenovává základní
povinnosti členů rodiny
a chová se ke všem
přiměřeně

komunikace,
zdvořilost

- rodina a její
členové
- život v rodině a
její vztahy

- umí rozlišit lidská
- povolání
povolání
- práce a volný čas
- pozná jednoduché
pracovní nástroje a
nářadí
- toleruje přirozené odlišnosti
- projevuje uznání a
spolužáků a jiných lidí, jejich
akceptuje druhého,
přednosti i nedostatky
vhodně reaguje na
pochvalu
- vytváří si povědomí o
- sebepoznání,
- hodnocení sebe a
vědomostech a dovednostech
sebehodnocení,
druhých
nutných pro sebeúctu a úctu
sebepřijetí, sebeovládání
k druhým
– hodnocení sebe i
- pozitivně hodnotí a přijímá
druhých
druhé lidi
- empatie – chápe reakci
druhých
LIDÉ A ČAS
- dokáže se orientovat
- dny v týdnu,
v čase a rozlišit děje
měsíce,
- využívá časové údaje při řešení
odehrávající se
kalendářní a
různých situací v denním životě,
v minulosti, přítomnosti
školní rok
rozlišuje děj v minulosti,
a budoucnosti
- roční období
přítomnosti a budoucnosti
- pozná hodiny – celá
- hodiny,
hodina, půlhodina
orientace v čase
- určí den v týdnu, měsíc,
rok, roční období
- zvládá orientaci
v denním režimu
- zvládne chování v běžných
- ovládá základní city a
- základy
zná pocity jako je radost,
tvořivosti a
školních situacích jako je
smutek, spokojenost,
spolupráce,
vyjádření soucitu a citu, dělení
obava, sympatie a hněv
mezilidské
se, zájem o spolužáky
vztahy
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OSV – mezilidské
vztahy

OSV – naše rodina
Pč – práce s nářadím
a materiálem

M – časová přímka –
minulost,
přítomnost,
budoucnost

ENV

ROZMANITOST PŘÍRODY
- pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících
znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u
skupiny známých látek, určuje
jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

- podle viditelných změn
v přírodě se dokáže
orientovat v jednotlivých
ročních obdobích
- chápe změny v počasí

- příroda a její
změny podle
ročního období
- počasí

- rozpozná rostliny a
živočichy, které jsou
nejznámější
- dokáže jednoduše
popsat stavbu těla
rostliny a živočichů
- uvědomuje si důležitost
rostlin a živočichů pro
člověka

- živočichové –
ENV – vztah člověka
základní
a prostředí
rozdělení, popis
těla, výživa, péče
o ně
- rostliny –
základní popis a
rozdělení

- pojmenuje části lidského
těla
- uplatňuje základní hygienické,
- zná rozdíl mezi úrazem a
režimové a jiné zdravotně
nemocí
preventivní návyky s využitím
- umí pečovat o své
elementárních znalostí o
zdraví, dodržovat osobní
lidském těle: projevuje
hygienu a pomůcky k ní
vhodným chováním a činnostmi
určené
vztah ke zdraví
- dodržuje správnou
životosprávu
- rozpozná různá nebezpečí a
- používá ochranné
využívá vhodná místa pro
pomůcky při jízdě na
trávení volného času a hru
kole a jiných sportech,
dodržuje pravidla
silničního provozu
- uplatňuje základní pravidla
- pozná dopravní značky
bezpečného chování účastníka
silničního provozu a neohrožuje
tak zdraví své ani ostatních

-

- chová se obezřetně při setkání s - chápe význam slov –
neznámými jedinci, odmítne
šikana, týrání, brutalita,
komunikaci, která je mu
různé formy násilí
nepříjemná: v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro - počíná si opatrně
jiné: ovládá způsoby
v komunikaci
komunikace s operátory
s neznámými lidmi,
tísňových linek s neznámými
uvědomuje si rizika
lidmi, se chová obezřetně a
špatného chování cizích
odmítne s nimi komunikaci,
lidí, zná čísla tísňových
pokud je mu nepříjemná
telefonních linek a
- požádá o pomoc pro sebe i jiné
dokáže požádat o pomoc
v případě potřeby, zvládne
komunikaci s operátory na
tísňových linkách

- osobní bezpečí
- čísla tísňového
volání
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Vv – kresba, malba

zdraví a nemoc
lidské tělo
péče o zdraví
osobní hygiena
nemoc a úraz

- dopravní značky
- dopravní
výchova
MED – informatika
Vv – kresba
OSV – komunikace,
řešení problémů

2. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

MÍSTO, KDE ŽIJEME
- vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší
možná nebezpečí v
nejbližším okolí
- pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí

- popíše místo svého bydliště a školy,
cestu na určené
místo, objasní možná
nebezpečí v
nejbližším okolí
- určí vybrané
dopravní značky a
důvod užití
- uvede povinnou
výbavu cyklisty v
silničním provozu

domov – orientace v
nejbližším okolí
základní pravidla
silničního provozu

M – vztahy objektů v
prostoru Vv – zakreslení
krajiny, budovy,
Pč - výroba plánku,
Průřezová témata:
ENV – Ekosystémy,
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka
k prostředí
VDO – Občan

LIDÉ KOLEM NÁS
- rozlišuje blízké
příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi
nimi, projevuje toleranci
k přirozeným
odlišnostem spolužáků i
jiných lidí, jejich
přednostem i
nedostatkům
- odvodí význam a potřebu
různých povolání a
pracovních činností
- vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve
škole

- vysvětlí blízké
příbuzenské

- moje rodina – členové
rodiny, příbuzenské
vztahy, mezilidské
vztahy v rodině, role vztahy
- zaměstnání, duševní a
rodinných
fyzická práce
příslušníků a vztahy
mezi nimi
- pozná jednotlivá
povolání

M – číselná osa
Průřezová témata:
OSV - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Mezilidské vztahy,
Hodnoty, postoje,
praktická etika
MED - Fungování a vliv
médií ve společnosti
ENV - Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
MKV

LIDÉ A ČAS
- využívá časové údaje při
řešení různých situací v
denním životě, rozlišuje

- definuje časové
údaje při řešení
různých situací v

- orientace v čase, denní
režim, roční období,
současnost a minulost
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M – orientace na časové
ose

děj v minulosti,
přítomnosti a
budoucnosti
- uplatňuje elementární
poznatky o sobě, o
rodině a činnostech
člověka, o lidské
společnosti, soužití,
zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává
minulost a současnost

denním životě,
v našem životě
rozlišuje děj
- kalendářní rok, práce a
v minulosti
volný čas, svátky – zvyky
- objasní elementární
poznatky o sobě, o
rodině a činnostech
člověka, o lidské
společnosti, soužití,
zvycích a o práci lidí
- jednotlivým ročním
obdobím přiřadí
svátky v naší zemi
tradičně slavené, u
vybraných svátků
vysvětlí obsah a
způsob slavení,
uvede příklady
slavení svátků jiných
kultur

Čj – svátky a zvyky,
dějová osnova

- nazve a popíše
- proměny přírody v
viditelné proměny v
jednotlivých ročních
přírodě v
obdobích
jednotlivých ročních - Proměny přírody v lese a
obdobích
u vody

Hv – písně o přírodě, o
zvířatech, ročních
obdobích

Průřezová témata:
MKV – Kulturní
diference, Lidské vztahy
OSV – Poznávání lidí

ROZMANITOST PŘÍRODY
- pozoruje, popíše a
porovná viditelné
proměny v přírodě v
jednotlivých ročních
obdobích
- roztřídí některé
přírodniny podle
nápadných určujících
znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve
známé lokalitě

Tv – vycházky do přírody
Průřezová témata:
OSV – Rozvoj schopností
poznávání, Kooperace a
kompetice
ENV – Ekosystémy,
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- uplatňuje základní
hygienické, režimové a
jiné zdravotně
preventivní návyky s
využitím elementárních
znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným
chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
- rozezná nebezpečí
různého charakteru,
využívá bezpečná místa

- objasní základní
hygienické a
zdravotně
preventivní návyky,
projevuje vhodným
chováním a
činnostmi vztah ke
zdraví
- vysvětlí nebezpečí
různého charakteru,
pozná bezpečná
místa pro hru a

- lidské tělo, péče o zdraví
- nemoc a úraz, osobní
bezpečí, tísňové volání
- mimořádné události
- typy úrazů a jednání
dítěte při nich – první
pomoc

Tv – význam pohybu a
odpočinku pro zdraví
Čj – komunikace v
krizové situaci, dialog
Průřezová témata:
OSV – Psychohygiena,
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
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pro hru a trávení volného
trávení volného času,
času; uplatňuje základní
objasní základní
pravidla bezpečného
pravidla bezpečného
chování účastníka
chování účastníka
silničního provozu, jedná
silničního provozu
tak, aby neohrožoval
- vysvětlí chování při
zdraví své a zdraví jiných
setkání s neznámými
- chová se obezřetně při
jedinci, v případě
setkání s neznámými
potřeby umí použít
jedinci, odmítne
tísňové volání
komunikaci, která je mu - vysvětlí správné
nepříjemná; v případě
chování při
potřeby požádá o pomoc
mimořádných
pro sebe i pro jiné;
událostech
ovládá způsoby
komunikace s operátory
tísňových linek
- reaguje adekvátně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech
3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

MÍSTO, KDE ŽIJEME
- vyznačí v
jednoduchém plánu
místo svého bydliště
a školy, cestu na
určené místo
- rozliší možná
nebezpečí v
nejbližším okolí
- začlení svou obec do

příslušného kraje a
obslužného centra
ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším
okolí
- rozliší přírodní a
umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří

- hovoří o tom, co
očekává od školy
- orientuje se v prostoru
školy
- popíše polohu a

vysvětlí funkci
vybraných místností
školy

Škola
- pravidla slušného

- cesta do školy

ENV – Ekosystémy, Lidské
aktivity a problémy životního
prostředí,

- dopravní značky

Vztah člověka k prostředí,

chování

Základní podmínky života

-uvede některé profese

Domov

potřebné pro chod
školy

- obce a města

- vysvětlí rozdíly mezi
chováním během
vyučovacích hodin a o
přestávkách

VDO – Občanská společnost a
škola

- památky

Naše vlast – Česká
republika

- vyjmenuje věci, které
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Vv – zakreslení krajiny,
jednoduchý plánek
Pč – výroba plánku,
jednoduchých budov

různými způsoby její
estetické hodnoty

bude do školy
potřebovat a vysvětlí, k
čemu je využije (obsah
školní tašky)

- jsme Evropané

- popíše pozici v
prostoru třídy:
pravá/levá strana,
před/za, nahoře/dole
uvede svou adresu

- orientace v krajině

- krajina kolem nás
- mapa

- nadmořská výška

- popíše, kde a jak si
mohou děti
v okolí jeho bydliště
hrát, sportovat a
odpočívat
- uvede, kde lidé
nakupují
- porovná a najde
rozdíly v bydlení mezi
různými typy sídel
- popíše a předvede
správné chování
chodce na chodníku a
na krajnici silnice bez
chodníku
- popíše a předvede
správné chování na
přechodu pro chodce
- vysvětlí význam
světelných signálů pro
chodce
- uvede nebezpečná
místa na své cestě do
školy a popíše, jak
obtížné úseky cesty do
školy bezpečně
zvládnout
LIDÉ KOLEM NÁS
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- rozlišuje blízké
příbuzenské vztahy
v rodině, role
rodinných
příslušníků a vztahy
mezi nimi,
- projevuje toleranci
k přirozeným
odlišnostem
spolužáků i jiných
lidí, jejich
přednostem i
nedostatkům
- odvodí význam a
potřebu různých
povolání a
pracovních činností
- vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití
ve škole
- informační a
komunikační výchova

- dokáže zhodnotit
konfliktní situace

Náš svět

- zájmy, záliby,
- navrhne způsob řešení povolání
konfliktu
- rodina, vztahy, role,
-pozorně naslouchá
potřeby jejich členů
druhým

VDO – Občan, občanská
společnost a stát
OSV – Mezilidské vztahy,
Poznávání lidí, Komunikace,
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
MKV – Lidské vztahy

- uvede důležité údaje z
vyprávění spolužáka

MKV – Fungování a vliv médií
ve společnosti, Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
(význam vědy a techniky)

- uvede a zdůvodní
pravidla třídy
- vysvětlí význam
pravidel ve společnosti

Čj – vyprávění o životě v rodině,
vztahy mezi kamarády

- vysvětlí blízké
příbuzenské vztahy v
rodině, role
rodinných příslušníků
a vztahy mezi nimi
- pozná jednotlivá
povolání
- uvede příklady
potřeb, které dětem
uspokojuje jejich rodina
- vysvětlí význam
rodiny pro jejich členy
- pojmenuje
příbuzenské vztahy
v užší rodině
- pojmenuje skupiny
zboží a prodejny
- uvede základní
profese
- u vybraných profesí
popíše náplň práce

LIDÉ A ČAS
- využívá časové
údaje při řešení

- odhaduje trvání
běžných denních

Náš svět
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M – orientace na časové ose

různých situací v
denním životě
- rozlišuje děj
v minulosti,
přítomnosti a
budoucnosti
- pojmenuje

činností
- charakterizuje
rozdílnost života v obci
a ve městě

- kalendářní rok, práce Čj – svátky a zvyky, dějová
a volný čas, svátky –
osnova
zvyky
Průřezová témata:
MKV – Kulturní diference,
Lidské vztahy

- vysvětlí střídání
ročních období a dne a
noci

OSV – Poznávání lidí,
Kooperace a kompetice

historické památky
v regionu
ROZMANITOST
PŘÍRODY
- pozoruje, popíše a
porovná viditelné
proměny v přírodě
- roztřídí některé
přírodniny podle
nápadných
určujících znaků
- uvede příklady
výskytu organismů
ve známé lokalitě

- pojmenuje části
rostlin a hub
- pozná na základě
určujících znaků běžně
se vyskytující rostliny

Podmínky života
- příroda živá a neživá
a lidské výtvory
- voda a koloběh vody

Tv – vycházky do přírody
Průřezová témata:
OSV – Rozvoj schopností
poznávání, Kooperace a
kompetice

- vzduch, teplo, světlo,
- popíše základní stavbu
ENV - Ekosystémy, Základní
půda
rostlin a jejich význam
podmínky života, Lidské aktivity
a problémy životního prostředí,
- vesmír, planety
- rozpozná kvetoucí a
Vztah člověka k prostředí
nekvetoucí rostliny,
léčivé a jedovaté
Život v přírodě
rostliny
- rozpozná některé
chráněné rostliny,
okrasné, užitkové
- rozpozná polní
plodiny
- pozná rozdíl mezi
bylinou a dřevinou
- vysvětlí společné
znaky živočichů
- popíše stavbu těla
živočichů (obratlovci,
bezobratlí)

- živé organismy,
houby
- rostliny (části)
- živočichové (stavba
těla)
- ochrana přírody
- ekosystémy
(zahrada, louka,
park, rybník, moře)

- pojmenovává a
rozděluje živočichy
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podle příjmu potravy
- popíše základní rysy
ekosystémů
- určí materiál, z něhož
jsou vyrobeny
předměty denní
potřeby
- uvede zásady
správného třídění
odpadů
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ
- uplatňuje základní
hygienické, režimové
a jiné zdravotně
preventivní návyky
s využitím
elementárních
znalostí o lidském
těle

- jmenuje období
lidského života

- projevuje vhodným
chováním vztah ke
zdraví

- vyjmenuje pravidla
zdravé výživy a uvede
možné následky jejich
nedodržování

- dodržuje zásady
bezpečného chování,
aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných
- chová se obezřetně
při setkání s
neznámými jedinci,
odmítne nepříjemnou
komunikaci, v případě
potřeby požádá o
pomoc pro sebe a jiné
dítě, ovládá způsoby
komunikace s
operátory tísňových
linek

- jmenuje části lidského
těla
- rozliší vjemy podle
toho, kterými smysly je
rozpozná

Zdraví
- období lidského
života
- naše tělo
- péče o zdraví
- společné znaky s
ostatními živočichy
- tísňové volání, první
pomoc

- vybere potraviny, jež
jsou potřebné pro
zdravý vývoj dítěte
- sestaví jídelníček pro
zdravou svačinu
- rozliší na režimu dne
zdravé a nezdravé
návyky
- určí možná nebezpečí
při modelové situaci
činnosti ve volném čase
- rozezná situace, v
nichž je nutné požádat
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Tv – význam pohybu a
odpočinku pro zdraví
Čj – komunikace v krizové
situaci, dialog
Průřezová témata:
MKV – Fungování a vliv médií
ve společnosti Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
OSV – Psychohygiena,
Sebepoznání a sebepojetí,
Rozvoj schopností poznávání

- reaguje adekvátně
na pokyny dospělých
při mimořádných
událostech

o pomoc dospělé
- v modelové situaci
odmítá konverzaci,
která je mu nepříjemná

5.4.2 Vlastivěda
Přidělení hodin do ročníků
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník
2

5. ročník
2

celkem
4

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět vlastivěda zahrnuje ve 4. a 5. roč. učivo zeměpisné a historické. Žáci v tomto věku se
dívají na dějiny očima současnosti. Je třeba proto dbát na rozvíjení jejich jasných představ o minulosti.
K tomu velmi pomohou další mezipředmětové vazby spojené s vlastivědnou výukou. Používané učebnice
a pracovní sešity vlastivědy dávají k takové výuce dostatek námětů. Charakter výuky se tak v celém rozsahu
stává činnostním. Významným pomocníkem při výuce jsou čítanky pro 4. a 5. roč., které svými uměleckými
a historickými články učivo obohacují. Umělecké texty žákům barvitě a obrazně popisují události dějin
i jednání historických postav. Výuku vlastivědy výborně doplňuje čtení z historických čítanek. K přiblížení
učiva pomáhají jejich ilustrace, plánky, časové osy, stručné vyprávění určitých důležitých událostí z historie
našeho národa. K pochopení časových souvislostí napomohou časové přímky rozdělené na stoleté úseky.
Délku století je třeba dětem objasnit. Zeměpisné učivo navazuje na poznatky z prvouky. Od pozorování
nejbližšího okolí bydliště a školy žáci přecházejí k zeměpisnému pozorování svého kraje a republiky až po
její začlenění do Evropy. Přímé a názorné vyučování se doplňuje čtením zeměpisných článků, žáci se učí
pozorovat a číst z plánů a map. Zařazovány jsou praktická cvičení. Tyto činnosti připravují žáka na
vyučování zeměpisu na 2. stupni i na využití poznatků v praktickém životě.
Výuku vlastivědy doplňují návštěvy muzeí, výstav, významných historických míst a památek.
Vhodné jsou zeměpisné nebo historické filmy a videoukázky. Nezapomínáme ani na využívání zkušeností
žáků z výletů, žákům dáváme prostor, aby mohli o svých zážitcích vyprávět a svá vyprávění doplnit
fotografiemi, ukázkami pohlednic a suvenýrů.
K vlastivědnému učivu patří vycházky, při nichž objasňujeme různé nové zeměpisné pojmy. Hlavní
pomůckou při vyučování zeměpisného učiva však zůstává mapa. Využíváme každé příležitosti, abychom
žáky učili s mapou pracovat a orientovat se v ní. Učivo týkající se podnebí propojujeme s výukou
přírodovědy a další vlastivědná témata je nutné stále propojovat s učivem přírodovědy. Vlastivěda
poskytuje široké možnosti uplatnění samostatné i skupinové práce žáků.
Formy realizace:
- četba historických knih a encyklopedií
- zeměpisné a historické filmy, videoukázky
- návštěva muzeí, historických míst, archeologických památek
- hry, soutěže, křížovky, výstavky pohlednic, suvenýrů
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- vycházky do okolí školy
Místo realizace: v učebně, v přírodě
Vlastivěda je úzce spjata s vyučovacími předměty: český jazyk, matematika, přírodověda, výtvarná výchova,
hudební výchova a pracovní činnost.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace, sebepoznání a sebepojetí
Multikulturní výchova
- etnický původ, tolerance jiných národností, rovnocennost kultur
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají, jsme Evropané
Environmentální výchova
- vztah člověka ke kulturnímu dědictví
Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel
- vede žáky ke správnému užívání nových termínů
- seznamuje s etapami našich národních dějin
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- ke kritickému a objektivnímu hodnocení výsledků své práce a práce jiných
- ke vzájemnému naslouchání
- k vyhledávání a vyhodnocování informací
- k ověřování správnosti řešení
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k vedení diskuse a obhajování vlastního názoru
- k používání technických prostředků komunikace
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke schopnosti práce ve skupině
- k tolerování jiných názorů
- k přispívání dobré atmosféry ve třídě, k upevnění dobrých vztahů mezi žáky
- k upozorňování na bezpráví a násilí
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k zájmu o naše kulturní dědictví a tradice
164

-

k rozvoji jeho tvořivosti

Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- ke zdokonalování pracovních dovedností
- k využívání vědomostí a zkušeností z jiných oborů
- k využití získaných znalostí v zájmu svého rozvoje a uplatnění v budoucím životě
Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda
4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

- určí a vysvětlí polohu
svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke
krajině a státu

Místo, kde žijeme
-orientuje se v místě
svého bydliště a školy

- určí světové strany v
přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a
řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě

- určuje světové strany -světové strany,
na mapě i v přírodě, zná orientační body v krajině
zásady bezpečného
chování v přírodě

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

- objasňuje rozdíl mezi
náčrtem, plánem,
zeměpisnou a
tematickou mapou,
vysvětlí barvy a značky
na mapě
- zná základní údaje o
povrchu, vodstvu,
podnebí, hospodářství
ČR

- plán, mapa – obsah,
grafika, vysvětlivky
- mapa ČR, poloha ČR
v Evropě, územní
rozdělení, základní
zeměpisné a
hospodářské údaje

- vyhledá typické
regionální zvláštnosti
přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních
cest a porovná způsob
života a přírodu v naší

- zhotoví jednoduchý
náčrt okolí školy nebo
domova
- orientuje se v plánu
města
- popíše cestu k
významným budovám
ve městě, k lékaři, na
ředitelství školy apod.

- domov, orientace v
Kloboukách
- dopravní síť v obci,
bezpečnostní rizika v
dopravě
- poloha Klobouk v
krajině
- historie Klobouk a
okolí, význačné

- domov – prostředí,
orientace v místě
bydliště, region
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
OSV – Osobnostní rozvoj
– Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace
a sebeorganizace
(získávání dovedností pro
efektivní učení,
organizování času pro
učení a zábavu)
INF – využití internetu k
vyhledávání informací k
probíranému učivu –
podklady pro referáty a
aktuality apod.
VDO – Občanská
společnost a škola,
Občan, občanská
společnost a stát, Formy
participace občanů v
politickém životě, Principy
demokracie jako formy
vlády a způsoby
rozhodování

vlasti

- určí a vysvětlí polohu
svého bydliště
vzhledem k České
republice a najde na
mapě
- pojmenuje okolní
obce, popíše směr trasy
do okolních obcí
- najde na mapě řeky,
rybníky a další
krajinotvorné útvary z
okolí i celé republiky
- poznává minulost a
současnost města
- poznává kloboucké
pamětihodnosti

historické památky –
zámek, kostel katolický a
evangelický, kaple sv.
Barbory, větrný mlýn

- rozlišuje hlavní orgány
státní moci a některé
jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich
význam

- zná hlavní orgány
státní moci a některé
jejich zástupce, jmenuje
symboly našeho státu,
prokazuje znalost
správného chování při
hymně, vztyčování
vlajky

- Česká republika –
demokratický stát, základy
státního zřízení a
politického systému

Lidé kolem nás
- seznamuje se s
pravidly soužití v obci,
respektuje dané normy
chování

- život a funkce rodiny,
příbuzenské vztahy,
pravidla slušného
chování, základy etiky

- vyjádří na základě
vlastních zkušeností
základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci
(městě)
- rozlišuje základní
rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory,
připustí svůj omyl a
dohodne se na
společném postupu
řešení
- rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která
se už nemohou tolerovat
a která porušují základní
lidská práva nebo

Př – vliv průmyslové
výroby na znečišťování
prostředí, možnosti pro
jeho ochranu
Př – různé druhy půd,
zemědělství, suroviny pro
průmysl, obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace

- sebeovládání, řešení
rizikových situací a
jejich předcházení

- sebeovládání, řešení
rizikových situací a jejich
předcházení

- seznámí se se
základními lidskými
právy, uvědomuje si svá
práva a povinnosti ve
škole i mimo školu

- mezilidské vztahy,
komunikace a principy
komunikace mezi lidmi
- právo a spravedlnost –
základní lidská práva a
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OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje a
praktická etika
VDO – Občanská
společnost a škola, občan,
občanská společnost a
stát

demokratické principy

- dokáže rozpoznat
nepřípustné chování a
poukázat na něj

práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy

Lidé a čas
- seznamuje se s
nejstaršími českými
dějinami, uvědomuje si
důležitost
archeologických nálezů
pro poznání nejstarší
minulosti
- uvádí poznatky o
nejstarším
předslovanském
osídlení našeho území
- vysvětlí způsob života
Slovanů, státní útvary
na našem území

- nejstarší dějiny našeho
území poznávané z
archeologických
výzkumů

- rozeznává současné a
minulé a orientuje se v
hlavních reáliích
minulosti a současnosti
naší vlasti s využitím
regionálních specifik

- popíše život na našem
území v období Velké
Moravy, za vlády
Přemyslovců,
Lucemburků,
Jagellonců, Habsburků

- Přemyslovci – knížectví,
království
- Lucemburkové na
českém trůně

- objasní historické
důvody pro zařazení
státních svátků a
významných dnů

- vysvětlí historické
důvody pro zařazení
státních svátků a
významných dnů

- státní svátky a
významné dny
- regionální památky –
zámek, kostely, kaple a
péče o ně
- lidé a obory zkoumající
minulost
- báje, mýty, pověsti –
minulost Kloboucka a
předků žijících v kraji,
vlasti

- pracuje s časovými
údaji a využívá zjištěných
údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi
jevy

- využívá archivů,
knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní
základní význam
chráněných částí
přírody, nemovitých i
movitých kulturních
památek

- dávní Slované

M – časová přímka,
orientace v čase
Čj – čtení – využití
literárních textů z čítanek
a mimočítankové četby k
poznání naší minulosti
např.
E. Štorch – Lovci mamutů
A. Jirásek – Staré pověsti
české
Př – vývojové stupně u
člověka – změny v jeho
vzhledu a způsobu života
v průběhu času

5. ročník
Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,

z RVP ZV
Žák:
Místo, kde žijeme
- určí a vysvětlí polohu
svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke
krajině a státu

průřezová témata)
Žák:

- poznává průmysl,
kulturu a vzdělanost
svého kraje
- určí polohu svého
bydliště, polohu v
krajině, minulost i
současnost obce

- domov, krajina v okolí
domova
- Brno
- riziková místa a
situace

Př – rostliny a živočichové
v krajině domova
Čj – Čt – příběhy a pověsti
z daného regionu

- popíše povrch,
vodstvo, orientační body
a linie
- určí světové strany
v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
- uvědomuje si své
schopnosti a silné
stránky, utváří své
pozitivní sebehodnocení

- orientuje se podle
mapy
- dodržuje zásady
bezpečného pobytu v
přírodě

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

- vyhledává jednoduché
údaje o přírodních
podmínkách naší
republiky a Evropy
- vyhledává významná
města daných regionů,
určuje jejich přínos pro
zemi

- vyhledává typické
regionální zvláštnosti
přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam z
hlediska přírodního,
historického,
politického, správního a
vlastnického

- jednoduchým
způsobem posoudí
význam typických
regionálních zvláštností
z hlediska přírodního,
historického,
politického, správního a
vlastnického
- seznamuje se s
povrchem,

- plány a mapy, světové
strany

Př – pobyt v přírodě a
rizika pobytu v přírodě
OSV – osobnostní rozvoj –
- sebepoznání,
rozvoj schopností
sebehodnocení
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí, seberegulace
a sebeorganizace
(získávání dovedností pro
efektivní učení,
organizování času pro
učení a zábavu)
- orientace v mapách
Inf – využití internetu k
- povrch, vodstvo, města vyhledávání informací k
ČR
probíranému učivu –
- povrch, vodstvo, města podklady pro referáty a
Evropy
aktuality apod.
- rostlinstvo a
živočišstvo v Evropě
EGS – objevujeme Evropu
a svět, jsme Evropané
- regiony ČR

VDO – občan, občanská
společnost a stát
Př – příroda v regionu
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hospodářstvím,
cestovním ruchem
jednotlivých regionů
- zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních
cest a porovná způsob
života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích
- identifikuje základní
pocity, vede rozhovor s
druhými o jejich
prožitcích, na základě
empatického vnímání
přemýšlí nad konkrétní
pomocí
- rozlišuje hlavní orgány
státní moci a některé
jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich
význam, armáda ČR

Lidé kolem nás
- vyjádří na základě
vlastních zkušeností
základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci
(městě)
- rozlišuje základní
rozdíly mezi jednotlivci,
obhájí při konkrétních
činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj
omyl, dohodne se na
společném postupu a
řešení se spolužáky
- jednoduchými skutky
realizuje tvořivost v
mezilidských vztazích,
především v rodině a v
kolektivu třídy

- prezentuje vlastní
poznatky a zážitky z cest
- porovnává odlišný
způsob života v
jednotlivých zemích

- národopisné oblasti
- Německo, Rakousko,
Slovensko, Polsko

VDO – principy soužití s
minoritami

- evropské státy a jejich
hlavní města

MKV – kulturní diference

- spolupráce, vzájemná
pomoc

- definuje základy
státního zřízení a
politického systému ČR
- popíše státní správu a
samosprávu našeho
státu
- vybere a definuje
symboly našeho státu a
jejich význam

- Praha, státní symboly,
armáda ČR

- dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami
- spoluvytváří pravidla
třídy

- pravidla třídy

- obhajuje své názory a
postoje, argumentuje
- hledá společné řešení
s ostatními

- pravidla třídy

Vv – kresba, malba
Čj – literární výchova, sloh

VDO – občan, občanská
společnost a stát, principy
demokracie
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Třídnické hodiny

- orientuje se
v základních formách
vlastnictví; používá
peníze v běžných
situacích
- odhadne a zkontroluje
cenu nákupu a vrácené
peníze, na přikladu
ukáže nemožnost
realizace všech
chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy
si půjčovat a jak vracet
dluhy
Lidé a čas
- pracuje s časovými
údaji a využívá
zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy

- rozlišuje vlastnictví
- pravidla třídy, vnitřní
soukromé, veřejné,
řád školy
osobní a společné
- používá bankovky i
mince v běžných
situacích
- odhadne a zkontroluje
cenu nákupu a vrácené
peníze, na přikladu
ukáže nemožnost
realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč
spořit, kdy si půjčovat a
jak vracet dluhy
- orientuje se v čase a
časovém řádu
- chápe dějiny jako
časový sled událostí
- využívá časové údaje k
pochopení vztahů mezi
ději a jevy

- čas, orientace v čase
- život v dávných
dobách a dnes (od 17.
století po vznik České
republiky)

- využívá archivů,
knihoven, sbírek muzeí
a galerií jako
informačních zdrojů pro
pochopení minulosti;
zdůvodní základní
význam chráněných
částí přírody,
nemovitých i movitých
kulturních památek

- využívá knihoven,
muzeí a galerií jako
informačních zdrojů
- seznamuje se se
základními památkami
ve svém regionu
- vyhledává, třídí a
orientuje se v odborné
literatuře
- prezentuje a obhajuje
zjištěné údaje

- život v dávných dobách
a dnes (od 17. století po
vznik České republiky)

- rozeznává současné a
minulé a orientuje se v
hlavních reáliích
minulosti a současnosti
naší vlasti s využitím
regionálních specifik

- objasní minulost kraje
a předků
- zná významné události
a pověsti, které se
vztahují k regionu a kraji
- pojmenuje lidi a obory
zkoumající minulost

- život v dávných dobách
a dnes (od 18. století po
vznik České republiky)
ENV – vztah člověka k
prostředí

- srovnává a hodnotí na
vybraných ukázkách
způsob života a práce
předků na našem území
v minulosti a
současnosti s využitím
regionálních specifik

- rozezná rozdíl mezi
životem dnes a životem
v dávných dobách
- popíše život lidí
v dávných dobách

- život v dávných
dobách a dnes (od 17.
století po vznik České
republiky)

Třídnické hodiny

OSV – sociální rozvoj –
komunikace
OSV – morální rozvoj –
hodnoty, postoje a
praktická etika
M – práce s penězi
Třídnické hodiny

M – časová přímka,
jednotky času

MED – interpretace
vztahu mediálních sdělení
a reality, vnímání autora
mediálních sdělení exkurze

Čj – literatura, sloh
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Čj – literatura, sloh
Hv – hudební slohy,
významní skladatelé

- objasní historické
důvody pro zařazení
státních svátků a
významných dnů

- seznamuje se s
významnými státními
svátky
- objasňuje jejich vznik a
význam pro zemi
- orientuje se v
kalendáři

- státní svátky a
významné dny našeho
státu v jednotlivých
etapách historie

VDO – stát, historie
regionu a státu
Čj – literatura, sloh
Aj – datum, měsíce

5.4.3 Přírodověda
Přidělení hodin do ročníků
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník
2

5. ročník
2

celkem
4

Charakteristika předmětu
Výuka přírodovědy ve 4. a 5. roč. navazuje na učivo prvouky. Charakter výuky je činnostní, to předpokládá
provádění žákovských pokusů a sledování přírodních úkazů. Tím, že žákům umožňujeme, aby své vlastní
zkušenosti a poznatky spojovali s novým učivem, snadno dosahujeme toho, že se učí se zájmem a mají
dobré znalosti z přírodovědy.
Při činnostech se žáci učí spolupracovat, organizovat práci ve skupině i přijímat individuální odpovědnost za
splnění určitého úkolu. Při přírodovědném vyučování se ve velké míře uplatňují mezipředmětové vztahy,
které využíváme při realizaci krátkodobých projektů.
Při poznávání přírody a jejich zákonitostí dochází žáci k poznání, že Země a život na ní tvoří celek, ve kterém
jsou všechny hlavní děje v rovnováze. Je třeba, aby si žáci uvědomili, že tuto rovnováhu může člověk svou
činností snadno narušit, ale obvykle velmi obtížně obnovit. Učí se využívat svých poznatků k zlepšení
životního prostředí a k ochraně přírody.
Významnou roli při výuce přírodovědy mají pokusy, při kterých mají možnost zkoumat přírodniny více
smysly a poznatky sami objevovat. Důležité je, aby pokusy byly prováděny žáky. Záznamy si provádí každý
žák individuálně.
Provádění žákovských pokusů z přírodovědy a příprava pomůcek ve 4. a hlavně v 5. roč. se uskutečňuje ve
spojení s praktickými činnostmi. Tím se výuka stává smysluplnou a pro žáky zajímavou.
Formy realizace:
- komunikace, práce s informacemi a využívání co nejvíce různých dostupných materiálů
- sledování určitých jevů a zaznamenávání výsledků pozorování a pokusů
- využívání videokazet, počítačů a jiných mediálních pomůcek
Místo realizace: v učebně, v přírodě
Přírodověda je úzce spjata s vyučovacími předměty: český jazyk, matematika, výtvarná výchova, hudební
výchova a pracovní činnost.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
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-

komunikace, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace, hodnoty a postoje,
sebepoznání

Multikulturní výchova
- poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijící v české
a evropské společnosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají, jsme Evropané
Environmentální výchova:
- vztah člověka k přírodě, základní podmínky života
Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence učení
Učitel vede žáky
- ke správnému vyhledávání a využívání informací i mimo školu
- k samostatnému pozorování a posuzování
Kompetence řešení problémů
Učitel vede žáky
- k vyhledávání a vyhodnocování informací
- k získávání zkušeností s řešením problémů
- ke kritickému a objektivnímu hodnocení výsledků práce své i jiných
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k vedení diskuze a obhajování vlastního názoru
- k vzájemnému naslouchání
Komunikace sociální a personální
Učitel
- vytváří u žáků schopnost práce v kolektivu a tolerování jiných názorů
- vytváří dobré atmosféry ve třídě a přispívá k upevnění dobrých vztahů mezi žáky
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k porozumění základním ekologickým souvislostem
- k zapojení se do veřejného života, k péči o životní prostředí
- k seznámení se s právy a povinnostmi dětí
Kompetence pracovní
Učitel
- podněcuje žákovu tvořivost
- zdokonaluje žákovy pracovní dovednosti
- vede žáky k využívání vědomostí a zkušeností z jiných oborů
Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda
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4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- hledá a zdůvodňuje
vzájemné vztahy mezi
organismy

- živé organizmy:
houby, rostliny a
živočichové – znaky
života, průběh a způsob
života, stavba těla u
některých
nejznámějších druhů

Vv – výtvarné zpracování
přírody

- proměny rostlin a
živočichů

ENV – ekosystémy, základní
podmínky života, lidské aktivity
a problémy životního prostředí,
vztah člověka k prostředí

Žák:
Rozmanitost přírody

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

- vyvozuje shody a
rozdíly v přizpůsobení
se organismu
prostředí
- porovnává a třídí
organismy do skupin
- k práci využívá
jednoduché klíče,
atlasy, encyklopedie a
multimediální zařízení

Pč – zpracování přírodnin
Čj – zpracování referátu
INF – vyhledávání zajímavostí

MED – lidské vztahy

- zkoumá základní
společenstva ve
vybraných lokalitách
regiónů, zdůvodní
podstatné vzájemné
vztahy mezi
organismy a nachází
shody a rozdíly
v přizpůsobení
organismů prostředí

- dokáže zařadit druhy
živočichů do
jednotlivých
společenstev a
zhodnotí jejich
význam pro
společenstva a jejich
vzájemné spojitosti

- rovnováha v přírodě –
význam, vzájemné
vztahy mezi organismy

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

- základní společenstva
lidských obydlí, polí,
vod a lesů

OSV – Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizace

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

- určuje horniny a
nerosty, užívá
encyklopedie k jejich
zařazení

- neživá příroda –
horniny a nerosty,
hospodářsky významné
horniny a nerosty

EGS – Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět

- dokáže říci základní
podmínky života

- půda, vznik půdy a její
význam
- rozmanitost
podmínek života na
Zemi
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5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

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

- objasňuje rozdíly mezi - látky a jejich vlastnosti
živou a neživou přírodou
- voda, vzduch, horniny
- nachází souvislosti
a nerosty, půda
mezi konečným
- houby, rostliny a
vzhledem přírody a
živočichové
činností člověka
- kategorizuje druhy
rostlin, hub a živočichů
- popíše stavbu těla
nejznámějších druhů
živočichů, rostlin, jejich
význam v přírodě a pro
člověka

- vysvětlí na základě
elementárních poznatků
o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s
rozdělením času a
střídáním ročních
období

- vysvětlí na základě
svých získaných
vědomostí poznatky o
Zemi jako součásti
vesmíru
- rozšiřuje své znalosti o
další informace týkající
se naší planety a také
celého vesmíru
- vysvětlí střídání
ročních období

- zkoumá základní
společenstva ve
vybraných lokalitách
regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly

- zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi
organismy
- nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení

Vl – region
OSV – formování vlastních
postojů života

Čj – čtení, sloh

- třídění živočichů podle
stavby těla (ryby,
obojživelníci, plazi,
ptáci, savci

- podmínky života na
Zemi
- sluneční soustava,
pohyb planet kolem
Slunce
- otáčení Země kolem
Slunce a kolem své osy

Vv – malba, kresba

Čj – práce s
encyklopediemi

- Měsíc, přirozená
družice Země
- střídání dne a noci,
ročních období
rovnováha v přírodě
- rostliny a živočichové
žijící u nás a v jiných
regionech a oblastech
Země
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ENV – ekosystémy,
základní podmínky

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

organismů prostředí
- dozvídá se další
informace o
společenstvech ve
vybraných lokalitách na
Zemi
- posoudí životní
podmínky organismů v
těchto rozdílných
oblastech

- zhodnotí některé
konkrétní činnosti, které
mohou prostředí i zdraví
člověka podporovat
nebo poškozovat

- na základě pozorování
prohlubuje své poznatky
o základních projevech
života na různých
organismech

- ekologie, ochrana
přírody

- stručně charakterizuje
specifické přírodní jevy
a z nich vyplývající rizika
vzniku mimořádných
událostí; v modelové
situaci prokáže
schopnost se účinně
chránit

- prakticky třídí
organismy do známých
skupin

- třídění odpadu, šetření
energií

- k třídění používá různé
klíče, atlasy,
encyklopedie a
multimediální techniku

- poškozování přírody
- ekologické organizace

- sběr papíru, PET-lahví,
skla

Vl, Př
Pobyt mimo školu – akce
třídy
Sportovní den školy
Den stromů
Den Země

- zaměřuje se na pomoc
a ochranu přírody
Člověk a jeho zdraví
- využívá poznatků o
lidském těle k vysvětlení
základních funkcí
jednotlivých orgánových
soustav a k podpoře
vlastního zdravého
způsobu života
-rozlišuje jednotlivé
etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji
dítěte před a po jeho
narození

- využívá poznatků o
lidském těle,
rozpoznává jednotlivé
soustavy člověka
- rozlišuje návyky a
činnosti, které škodí
lidskému zdraví
- poznává jednotlivé
etapy lidského života
- účelně plánuje svůj

- lidské tělo

OSV – porozumění sobě
samému, hodnoty,
- podrobnější seznámení
postoje, poznávání lidí
se stavbou lidského těla
ENV – podmínky života
- seznámení s
orgánovými soustavami Tv – protahovací cviky
- péče o zdraví

- čas práce a odpočinku
- pitný a pohybový režim
175

Pč – příprava zdravé
svačiny, zeleninových
salátů, pomazánek
Sexuální výchova – lidské

- účelně plánuje svůj čas
pro učení, práci, zábavu
a odpočinek podle
vlastních potřeb s
ohledem na oprávněné
nároky jiných osob
-uplatňuje účelné
způsoby chování v
situacích ohrožujících
zdraví a v modelových
situacích simulujících
mimořádné události;
vnímá dopravní situaci,
správně ji vyhodnotí a
vyvodí odpovídající
závěry pro své chování
jako chodec a cyklista

-rozpozná život
ohrožující zranění;
ošetří drobná poranění
a zajistí lékařskou
pomoc
-předvede v
modelových situacích
osvojené jednoduché
způsoby odmítání
návykových látek

denní program

- zdravý životní styl

- definuje rizikové
prostředí

- mimořádné události a
rizika s nimi spojená

- na modelových
situacích demonstruje
bezpečné chování v
rizikových situacích, v
silničním provozu v roli
chodce i cyklisty, v
krizových situacích
(šikana, týrání, sexuální

- předcházení rizikovým
situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích

- určuje vhodný způsob
bezpečného chování v
méně známých místech

k problematice
poškozování zdraví a
první pomoci

- uvědomuje si rizika
používání návykových
látek

- použití desinfekce a
obvazu, náplasti

- uplatňuje základní
- na modelových
dovednosti a návyky
situacích předvádí, jak
související s podporou
zdraví a jeho preventivní odmítnout
ochranou
návykovou látku, obhájí
svůj názor na návykové
látky
- uplatňuje ohleduplné
chování k druhému
pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi

-zásady první pomoci
-promítání vhodných
filmů

- uvědomuje si riziko
závislosti na
automatech a
počítačových hrách

- diskutuje, formuje a
interpretuje své
poznatky o rodině,
partnerství a rodičovství

Sexuální výchova – lidé
kolem nás, lidské tělo

-integrovaný záchranný
systém

obtěžování, brutalita)

- seznamuje se s rizikem
vzniku závislostí na
návykových látkách
(lécích, drogách,
alkoholu)

tělo, partnerství,
rodičovství

-ošetření drobného
zranění
-orientace v lékárničce

MED – interpretace
vztahu mediálních sdělení
a reality (využívá médií
jako zdroje informací a
zná možnosti jejich
zneužití, rozvíjíme
komunikační schopnosti
ve všech životních
situacích)

-přivolání pomoci v
případě ohrožení
zdravotního stavu
(fyzického i
psychického)
- návykové látky,
závislosti a jejich vliv na
zdraví

- partnerské vztahy,
společenské chování
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MKV – etnický původ
(vedeme k respektování
zvláštností různých etnik a
k vnímání práva všech lidí

chlapci a děvčaty v
daném věku

- chápe biologické a
psychické změny v
dospívání, etickou
stránku sexuality

žít společně)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle ZVP
ZV):
1.
-

a) Místo, kde žijeme – 1. období
orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
popíše a zvládne cestu do školy
zná nejvýznamnější místa v okolí

1.
-

b) Místo, kde žijeme – 2. období
orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany
řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
pozná státní symboly České republiky

2.
-

a) Lidé kolem nás – 1. období
zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
má osvojené základy společenského chování
při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

2.
-

b) Lidé kolem nás – 2. období
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině v obci (městě)
rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
zná základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené
peníze
porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů

3.
-

a) Lidé a čas – 1. období
pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
zná rozvržení svých denních činností
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
pozná různé lidské činnosti
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3
-

b) Lidé a čas – 2. období
rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
zná významné události, které se vztahují k regionu a kraji
vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště

4. a) Rozmanitost přírody – 1. období
- pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
- pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
- pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
- provede jednoduchý pokus podle návodu
4. b) Rozmanitost přírody – 2. období
- na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody
- popíše střídání ročních období
- zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů
prostředí
- zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata
- chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
- popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí
pomáhají a které ho poškozují
- reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
- provádí jednoduché pokusy se známými látkami
5. a) Člověk a jeho zdraví – 1. období
- uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá
ošetření drobných poranění
- pojmenuje hlavní části lidského těla
- rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
- uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro účastníka silničního provozu
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i
pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
5. b) Člověk a jeho zdraví – 2. období
- uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události
- uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou
dopravní situaci na hřišti
- odmítá návykové látky
- ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
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-

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předměty: Dějepis
Občanská výchova
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby
žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve
vzájemných souvislostech. Seznamujeme žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy
a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu.
Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému
civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa
budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence
rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv,
k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě, přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých
a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel
chování při běžných rizikových situacích a při mimořádných událostech.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní
využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat
a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro
jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém
vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti
se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají přímou vazbu zejména na
společenskou část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve
vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu
předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním
způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především
na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje
zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy
i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni
k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu
i dějin místních.
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Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků
v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu
k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání
druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích,
s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých
politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do
občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití
a odebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní
vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní
účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření oblasti:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření
a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné
podmíněnosti v reálném a historickém čase
hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení
faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty
společenského a společenskovědního charakteru
rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních
a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních
situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních
a globálních
úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným
odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových
i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu
získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání
a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu
s ohledem na měnící se životní situaci
utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě,
k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním
principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
uplatňováním vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů,
a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
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5.5.1 Dějepis
Přidělení hodin do ročníků

6. ročník
2

7. ročník
2

2. stupeň
8. ročník
2

9. ročník
2

celkem
8

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku
základní školy. Dějepis přináší základní poznatky o postavení a konání člověka v minulosti. Hlavním
posláním dějepisu je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti,
především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Znalost různých historických epoch napomáhá k
celkové orientaci v mnohotvárnosti kulturních, politických, sociálních a ekonomických faktů tvořících rámec
každodenního života. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně by se měl uplatňovat i zřetel
k dějinám regionu a k základním hodnotám evropské civilizace. Výběr učiva a jeho strukturalizace vychází z
chronologického pojetí, které je funkčně kombinováno s tematickým.
Výběr učiva je proveden tak, aby žáci získali celistvý a objektivní obraz historie v její
mnohostrannosti a různorodosti. Důraz je položen především na hlubší poznání dějin vlastního národa v
kontextu s evropským a světovým vývojem, dějin kultury (vědy, techniky, způsobu života, náboženství,
umění), a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti.
Orientací na podstatné učivo jsou vytvářeny podmínky pro seznamování žáků s historií
způsobem odpovídajícím jejich poznávacím schopnostem (dodržování správného poměru mezi konkretizací
historického vývoje a jeho zobecněním, líčení historických událostí, života a díla významných osobností
atd.), pro rozvíjení jejich schopností samostatně získávat poznatky z různých zdrojů a pro dialog, v němž
prokazují schopnost hodnotit historické události a obhajovat své názory a stanoviska.
Žák by měl:
1. rozvíjet vlastní historické vědomí, poznávat nejvýznamnější společenské jevy, procesy či duchovní
hodnoty, které v minulosti vytvářely obraz současného světa.
2. vnímat odraz hlavních vývojových linií (především) evropské civilizace v rovině dějin národních,
regionálních i v poloze dějin všedního dne.
3. hledat kořeny soudobých společenských dějů v minulosti, poznávat, že člověk není pouze objektem
historického dění, ale i jeho aktivním a odpovědným spolutvůrcem.
4. orientovat se v historickém čase, uvědomovat si souvislosti dějinných událostí a procesů.
5. sledovat historické prameny a zprostředkované zdroje historického poznání (muzea, knihovny,
populárně – vědecká literatura apod.).
6. porozumět historickému vývoji jako nelineárnímu, mnohovrstevnému, nerovnoměrnému, nekonečně
rozmanitému a souvislostmi provázenému toku dějů.
7. chápat kulturní rozmanitost světa jako přirozený důsledek vývojové nestejnorodosti, pojímat odlišnosti
náboženských a civilizačních soustav jako zdroj výměny hodnot a vzájemné obohacování, rozvíjet vědomí
multikulturní snášenlivosti a tolerance.
8. nabývat úctu ke kulturnímu a duchovnímu odkazu vlastního národa, evropské i světové civilizace,
respektovat jedinečnost, neopakovatelnost a důstojnost lidského života.
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
- zeměpis: orientace v prostoru, územní rozsah států…
- matematika, fyzika, přírodopis, chemie: vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky
- výtvarná výchova: stavební slohy, umělecká díla, významní umělci
- hudební výchova: vývoj hudebních projevů, významní skladatelé
- jazyky: významní spisovatelé a jejich tvorba
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- občanská výchova: člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém
- tělesná výchova: odkaz řecké kultury, olympijské hry
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
komunikace, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita
Výchova demokratického občana
demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská
společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie
Multikulturní výchova
sbližování a prolínání kulturních vlivů v období helénismu, náš etnický
původ, předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy,
mírová poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně
demokratické revoluce
Mediální výchova
národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, propojením a systematizací je
efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
k operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, k uvádění věcí do souvislostí
k propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí do širších celků a na základě toho si vytvářet
komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
k vyhledávání informací vhodných k řešení problému, k nacházení jejich shodných, podobných a
odlišných znaků
k využívání získaných vědomostí a dovedností
k samostatnému řešení problémů, k volbě vhodných způsobů řešení
ke schopnosti kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, být schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu
ke schopnosti vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
k účinnému zapojování se do diskuse, k obhajování svého názoru a vhodné argumentaci
k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům apod.
k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
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Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
k účinné spolupráci ve skupině
k podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu
ke schopnosti přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy,
k pochopení potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
k respektování přesvědčení druhých lidí, k tomu, aby si vážili jejich vnitřních hodnot
ke schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí
k odmítání útlaku a hrubého zacházení
k uvědomění si povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí
k chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
k respektu, ochraně a oceňování našich tradic a kulturního i historického dědictví
k projevování pozitivního postoje k uměleckým dílům, ke smyslu pro kulturu a tvořivost
k aktivnímu zapojení do kulturního dění a sportovních aktivit
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
k dodržování vymezených pravidel
k plnění povinností a závazků
k využívání svých znalostí v běžné praxi
Vzdělávací obsah k předmětu Dějepis
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

- uvede konkrétní
příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných
poznatků

- definuje pojmy dějepis
a historie

Význam zkoumání dějin

- uvede příklady zdrojů
informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde
jsou tyto zdroje
shromažďovány

- rozumí pojmu
historický pramen

Získávání informací o
dějinách, historické
prameny

- orientuje se na časové
ose a v historické mapě,

- orientuje se
v posloupnosti

Žák:

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

ČLOVĚK V DĚJINÁCH

- vyjmenuje instituce,
v nichž jsou historické
prameny uchovávány

EGS – Jsme Evropané
OSV – Mezilidské vztahy

Ov
Čj

Periodizace dějin, práce M
s časovou osou,
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řadí hlavní historické
epochy v
chronologickém sledu

jednotlivých epoch
lidských dějin

orientace v historickém
čase a prostoru

- určí u letopočtů století,
tisíciletí

Práce s mapou

Z

- vyhledá v historických
mapách určená území a
informace, správně
použije legendu
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
- charakterizuje život
pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu

- objasní význam
zemědělství,
dobytkářství a
zpracování kovů pro
lidskou společnost

- popíše vývoj člověka v
pravěku

Člověk a lidská
společnost v pravěku

- charakterizuje život
pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu

- doba kamenná,
bronzová a železná

- odliší od sebe způsob
života lovců a sběračů se
životem prvních
zemědělců

- neolitická revoluce,
nejstarší zemědělské
oblasti

OSV – Mezilidské vztahy

- vývoj člověka
ENV – Vztah člověka k
prostředí

- vysvětlí význam
zemědělství a
dobytkářství pro lidskou
společnost
- srovná pravěké
nástroje z různých
materiálů a uvede
příklad

- uvede příklady
archeologických kultur
na našem území

- vyjmenuje
nejdůležitější
archeologická naleziště
v našem regionu a v ČR

- střední Evropa v
pravěku

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
- rozpozná souvislost
mezi přírodními
podmínkami a vznikem
prvních velkých
zemědělských civilizací

- časově i místně vymezí
starověk
- uvede příklady
nejstarších starověkých
civilizací

Nejstarší starověké
civilizace a jejich
kulturní odkaz
- staroorientální státy
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MKV – Kulturní
diferenciace, etnický
původ

- popíše přírodní
podmínky vybraných
staroorientálních států
- popíše sociální složení
vybraných orientálních
států
- vysvětlí kulturní přínos
starověkých civilizací
- uvede nejvýznamnější
typy památek, které se
staly součástí světového
kulturního dědictví

- uvede konkrétní
příklady stavebních a
kulturních památek
starověkých států

Nejstarší starověké
civilizace a jejich
kulturní odkaz

- demonstruje na
konkrétních příkladech
přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou
civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s
judaismem

- vysvětlí důležitost
antického Řecka a Říma
pro vznik evropské
civilizace

Antické Řecko a Řím

Antické Řecko a Řím

Střední Evropa a její
styky s antickým
Středomořím

MKV – Kulturní
diferenciace

- vyjmenuje nejznámější
antické osobností a
uvede jejich přínos
- charakterizuje základy
židovské a křesťanské
víry, jejich specifika ve
srovnání
s polyteistickými
náboženstvími

- porovná formy vlády a
postavení společenských
skupin v jednotlivých
státech a vysvětlí
podstatu antické
demokracie

- srovná pojmy athénská
demokracie a
demokracie dnešního
typu
- popíše a porovná vývoj
sociálního uspořádání a
formy vlády
v jednotlivých etapách
řeckých a římských dějin

Antické Řecko a Řím
- Sparta, Athény
- Řím – království,
republika, císařství

VDO - Principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování; formy
participace občanů v
politickém životě

Ov

- popíše hlavní politické
události Antiky
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7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
- popíše podstatnou
změnu evropské situace,
která nastala v důsledku
příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku
států

- vyjmenuje časové
rozdělení středověku

Nový etnický obraz
Evropy

- charakterizuje
základní hospodářské,
sociální, náboženské a
kulturní rysy
středověku

- stěhování národů

- popíše význam
křesťanství pro vznik
středověkých států
- objasní strukturu
vládní moci v raně
středověkém státě

EGS – Evropa a svět nás
zajímá

Utváření států ve
východoevropském a
západoevropském
kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj
- Byzantská říše, Francká
říše
- Sámova říše

- popíše způsob života
prvních Slovanů na
našem území
- zhodnotí význam
Sámovy říše
- porovná základní rysy
západoevropské,
byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti

- vyjmenuje tři velké
kulturní okruhy raného
středověku

Islám a islámské říše
ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)

- popíše hospodářské,
náboženské, politické a
kulturní rozdíly a
společné rysy
jednotlivých kulturních
okruhů, uvede příklady
kulturních památek

MKV – Kulturní
diferenciace

Čj
Ov

- popíše vznik islámu
jako nového
náboženství, orientuje
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se časově i prostorově
v šíření islámu
- objasní situaci
Velkomoravské říše a
vnitřní vývoj českého
státu a postavení těchto
státních útvarů v
evropských
souvislostech

- popíše dějiny Velké
Moravy

Velká Morava a český
stát, jejich vnitřní vývoj a
postavení v Evropě

- zhodnotí přínos
příchodu Konstantina a - počátky českého státu
Metoděje
- poslední Přemyslovci
- popíše vznik českého
- Lucemburkové na
státu a chápe
českém trůně
souvislost jeho vzniku
s rodem Přemyslovců
- charakterizuje vládu
knížat a králů rodu
Přemyslovců a
Lucemburků

- vymezí úlohu
křesťanství a víry v
životě středověkého
člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí,
vztah křesťanství ke
kacířství a jiným
věroukám

- vysvětlí význam
církve a křesťanství pro
středověkého člověka

Křesťanství, papežství,
císařství, křížové výpravy

Ov

- objasní rozdělení
křesťanské církve a
vztah křesťanství ke
kacířství a jiným
náboženství
- vyjmenuje
nejznámější české
světce

- ilustruje postavení
jednotlivých vrstev
středověké společnosti,
uvede příklady
románské a gotické
kultury

- vyjmenuje jednotlivé
vrstvy středověké
společnosti a vysvětlí
vztah mezi nimi
- popíše základní rysy
románské a gotické
kultury

OSV – Mezilidské vztahy

Struktura středověké
společnosti, funkce
jednotlivých vrstev
Kultura středověké
společnosti – románské a
gotické umění a
vzdělanost

- uvede příklady
románské a gotické
kultury na našem
území
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OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
- vysvětlí znovuobjevení
antického ideálu
člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve
včetně reakce církve na
tyto požadavky

- popíše základní rysy
renesance a
humanismu

Renesance, humanismus,
husitství, reformace a
jejich šíření Evropou

- vyjmenuje
nejznámější osobnosti
a díla této doby a
posoudí jejich význam

EGS – Jsme Evropané
OSV – Mezilidské vztahy

Čj

- vysvětlí příčiny a
důsledky reformačních
snah v katolické církvi
- vymezí význam
husitské tradice pro
český politický a kulturní
život

- vysvětlí příčiny,
průběh a výsledky
husitského hnutí

- popíše a demonstruje
průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a
důsledky

- popíše příčiny a
důsledky zámořských
objevů

- objasní postavení
českého státu v
podmínkách Evropy
rozdělené do řady
mocenských a
náboženských center a
jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie

- vysvětlí základní
problémy vývoje v
zemích Koruny české
od nástupu Habsburků
do konce třicetileté
války

- objasní příčiny a
důsledky vzniku
třicetileté války a
posoudí její důsledky

- popíše příčiny a
důsledky českého
stavovského povstání

Husitství
České země po husitské
revoluci

- vyjmenuje hlavní
osobnosti husitství
- charakterizuje vládu
Jiřího z Poděbrad a
rodu Jagellonců

EGS – Jsme Evropané

Čj

Zámořské objevy a
počátky dobývání světa

EGS – Jsme Evropané

Český stát a velmoci v
15.–18. století

EGS – Jsme Evropané

Český stát a velmoci v
15.–18. století
- třicetiletá válka

EGS – Jsme Evropané

- vyjmenuje
nejznámější objevitele

- vysvětlí postavení
českého státu uvnitř
Habsburské monarchie

- charakterizuje průběh
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třicetileté války a
posoudí důsledky
konce války pro české
a evropské dějiny
8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

POČÁTKY NOVÉ DOBY
- na příkladech
evropských dějin
konkretizuje
absolutismus,
konstituční monarchie,
parlamentarismus

- srovná absolutní a
konstituční monarchii
- charakterizuje
absolutismus a uvede
příklad

Český stát a velmoci v
15.–18. století
- Francie, Anglie, Rusko,
habsburská monarchie

- charakterizuje
parlamentarismus a
uvede příklad

EGS – Jsme Evropané
VDO – Principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování; formy
participace občanů v
politickém životě
Ov
Čj

- rozpozná základní
znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede
jejich představitele a
příklady významných
kulturních památek

- popíše základní znaky
baroka

Barokní kultura a
osvícenství

- vyjmenuje nejznámější
osobnosti a díla této
doby a posoudí jejich
význam s důrazem na
české země
- charakterizuje
myšlenkový základ
osvícenství a principy
osvícenského
absolutismu
- vyjmenuje
nejdůležitější osvícenské
reformy v habsburské
monarchii a posoudí
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EGS – Jsme Evropané

jejich význam
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
- vysvětlí podstatné
ekonomické, sociální,
politické a kulturní
změny ve vybraných
zemích a u nás, které
charakterizují
modernizaci společnosti

- popíše podstatné
ekonomické, sociální,
politické a kulturní
změny ve vybraných
zemích a u nás, které
charakterizují
modernizaci společnosti

Industrializace a její
důsledky pro společnost
- průmyslová revoluce
Sociální otázka

EGS – Jsme Evropané
OSV – Mezilidské vztahy
ENV – Vztah člověka k
prostředí

- posoudí význam těchto
změn
- objasní souvislost mezi
událostmi francouzské
revoluce a
napoleonských válek na
jedné straně a rozbitím
starých společenských
struktur v Evropě na
straně druhé

- srovná příčiny a
požadavky amerických
osad v boji za nezávislost
s příčinami vypuknutí
VFR a požadavky za VFR

Vznik USA
Velká francouzská
revoluce a napoleonské
období, jejich vliv na
Evropu a svět

- popíše průběh VFR a
reakce ostatních států
Evropy na VFR
- posoudí změnu ve
společnosti během a po
ukončení napoleonských
válek

- porovná jednotlivé fáze
utváření novodobého
českého národa v
souvislosti s národními
hnutími vybraných
evropských národů

- charakterizuje snahy o
vytvoření novodobého
českého národa
- uvede hlavní osobnosti
a požadavky tzv.
„národního obrození“

Národní hnutí velkých a
malých národů
Utváření novodobého
českého národa

VDO – Občan, občanská
společnost, stát

Čj

- porovná vznik českého
novodobého národa
s národními hnutími
vybraných evropských
států
- charakterizuje
- charakterizuje
emancipační úsilí
emancipační úsilí
významných sociálních
významných sociálních
skupin; uvede požadavky

Revoluce 19. století jako
prostředek řešení
politických, sociálních a
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OSV – Poznávání lidí
VDO – Občan, občanská
společnost, stát

formulované ve
vybraných evropských
revolucích

skupin

národnostních problémů

- popíše požadavky
formulované ve
vybraných evropských
revolucích
- vysvětlí jedinečnost
roku 1848 v evropských
dějinách
- popíše průběh revoluce
1848 v českých zemích

- na vybraných
- vysvětlí pojmy
příkladech demonstruje konzervatismus,
základní politické proudy liberalismus,
demokratismus,
socialismus, ústava,
dualismus
- charakterizuje
habsburskou monarchii
a její přeměny v 2.
polovině 19. století
- uvede rozdíly mezi
severem a jihem USA
v 19. stol.
- popíše průběh
občanské války v USA

Politické proudy
(konzervativismus,
liberalismus,
demokratismus,
socialismus), ústava,
politické strany,
občanská práva

VDO – Občan, občanská
společnost, stát

Ov

Svět a české země v 2.
polovině 19. století
- vznik RakouskaUherska a následná
reakce
- USA v 19. stol.
Kulturní rozrůzněnost
doby

- pozná a charakterizuje
jednotlivé kulturní styly
- vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a
prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy
a světa včetně důsledků,
ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla;
charakterizuje soupeření
mezi velmocemi a
vymezí význam kolonií

- zdůvodní
nerovnoměrné tempo
vývoje jednotlivých
evropských států

Konflikty mezi
velmocemi,
kolonialismus

- charakterizuje
soupeření mezi
evropskými mocnostmi
na přelomu 19. a 20.
století

ENV – Vztah člověka
k prostředí
EGS – Objevujeme
Evropu a svět

Z

- vymezí význam kolonií
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MODERNÍ DOBA
- na příkladech
demonstruje zneužití
techniky ve světových
válkách a jeho důsledky

- popíše příčiny, průběh
a důsledky 1. světové
války

První světová válka a její
politické, sociální a
kulturní důsledky

VDO – Občan, občanská
společnost, stát

- uvede příklady
technických novinek
využitých v 1. světové
válce
- rozliší domácí a
zahraniční odboj
budoucího
československého státu,
uvede jejich hlavní
osobnosti
- uvede důvody vzniku
Československa

9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

- rozpozná klady a
nedostatky
demokratických
systémů

- vysvětlí nedostatky
versailleského systému

Nové politické uspořádání
Evropy a úloha USA ve
světě

- zhodnotí postavení
Československa v
evropských
souvislostech a jeho
vnitřní sociální,
politické, hospodářské
a kulturní prostředí

- popíše vznik
Československa

Žák:

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

MODERNÍ DOBA

- na příkladech vysvětlí
klady a nedostatky
demokratických států

- charakterizuje
Československo mezi
dvěma válkami

Vznik Československa,
jeho hospodářskopolitický vývoj, sociální a
národnostní problémy

- zdůvodní hospodářské,
politické, sociální a
národnostní problémy
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VDO – Občan, občanská
společnost, stát

Československa
- charakterizuje
jednotlivé totalitní
systémy, příčiny jejich
nastolení v širších
ekonomických a
politických
souvislostech a
důsledky jejich
existence pro svět;
rozpozná destruktivní
sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

- srovná fašismus,
Mezinárodněpolitická a
nacismus a komunismus hospodářská situace ve
20. a 30. letech; totalitní
- charakterizuje
systémy – komunismus,
meziválečný
fašismus, nacismus –
hospodářský růst, krizi a důsledky pro
Československo a svět
její
důsledky pro vývoj
v Evropě a ve světě

VDO – Principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování; občan,
občanská společnost,
stát

Kultura 1. poloviny 20.
století

- podle typických znaků
rozpozná totalitní
systémy
- popíše důsledky
Mnichovské dohody a
pomnichovský vývoj
v našich zemích

- na příkladech vyloží
antisemitismus,
rasismus a jejich
nepřijatelnost z
hlediska lidských práv

- vysvětlí pojmy
antisemitismus,
rasismus, zdůvodní
jejich nepřijatelnost
z hlediska lidských práv,
uvede příklady

Druhá světová válka,
holokaust
Politické, mocenské a
ekonomické důsledky
války

MKV – Kulturní
diferenciace; etnický
původ

Ov

- vyjmenuje příčiny 2.
světové války
- popíše průběh a
důsledky 2. světové
války
- uvede příklady
technických novinek
využitých ve 2. světové
válce
- zhodnotí postavení
Československa v
evropských
souvislostech a jeho
vnitřní sociální,
politické, hospodářské

- posoudí význam
domácího a
zahraničního odboje,
vyjmenuje nejznámější
osobnosti

Druhá světová válka situace v našich zemích,
domácí a zahraniční odboj

- popíše postavení
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MKV – Etnický původ

a kulturní prostředí

Protektorátu Čechy a
Morava a jeho vnitřní
vývoj

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
- vysvětlí příčiny a
důsledky vzniku
bipolárního světa;
uvede příklady
střetávání obou bloků

- vysvětlí příčiny a
důsledky bipolárního
světa
- srovná politiku, životní
úroveň, ideologii obou
bloků
- vyjmenuje
nejdůležitější konflikty
studené války

Studená válka, rozdělení
světa do vojenských bloků
reprezentovaných
supervelmocemi
Politické, hospodářské,
sociální a ideologické
soupeření

EGS – Objevujeme
Evropu a svět

Z

- popíše hlavní politické
události v obou blocích
v 2. polovině 20. století
- vysvětlí a na
příkladech doloží
mocenské a politické
důvody euroatlantické
hospodářské a
vojenské spolupráce

- na příkladu vybraných
zemí srovná vnitřní
situaci v západním a
východním bloku
- charakterizuje
poúnorový vývoj
v Československu
- popíše rok 1968
v Československu a
dobu normalizace

Vnitřní situace v zemích
EGS – Jsme Evropané
východního bloku (na
vybraných příkladech
srovnání s charakteristikou Ov
západních zemí)
Vývoj Československa od
roku 1945 do roku 1989,
vznik České republiky

- vysvětlí důvody pádu
železné opony
- charakterizuje ČR po
jejím vzniku
- posoudí postavení
rozvojových zemí

- popíše proces
dekolonizace v 2.
polovině 20. století a
zhodnotí jeho dopad

Rozpad koloniálního
systému, mimoevropský
svět

Z

- prokáže základní
orientaci v problémech

- popíše proces
sjednocování Evropy

Problémy současnosti

EGS – Jsme Evropané

Věda, technika a vzdělání

VDO – Formy participace
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současného světa

- zdůvodní důležitost
znalosti historie pro
současné globální i
lokální problémy

jako faktory vývoje; sport
a zábava

občanů v politickém
životě)
Ov

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
1. Člověk v dějinách
chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti
2. Počátky lidské společnosti
má představu o rozdílech ve způsobu života pravěkých a současných lidí
podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a
kultovní předměty
3. Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států
popíše život v době nejstarších civilizací
4. Křesťanství a středověká Evropa
uvede první státní útvary na našem území
má základní poznatky z období počátků českého státu
zná úlohu a postavení církve ve středověké společnosti
charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské
uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu
5. Objevy a dobývání, počátky nové doby
popíše důsledky objevných cest a poznání nových civilizací pro Evropu
má přehled o zásadních historických událostech v naší zemi
pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku
6. Modernizace společnosti
má přehled o jednotlivých historických událostech v naší zemi v 19. století
zná nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století
rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap
7. Moderní doba
uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky první světové války
má základní poznatky o vzniku samostatné Československé republiky
8. Rozdělený a integrující se svět
popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě
chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší zemi
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5.5.2 Občanská výchova
Přidělení hodin do ročníků
6. ročník
0

7. ročník
1

2.stupeň
8. ročník 9. ročník
1
1

celkem
3

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu.
Vzdělávací obsah předmětu.
Vzdělávací obor Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v
sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k
realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání
druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších
společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly
důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení
jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje
žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka
k:
rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné
podmíněnosti v reálném a historickém čase
hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení
faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty
společenského a společenskovědního charakteru
rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních
situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a
globálních
úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným
odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i
mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu
získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné
záležitosti
utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu
s ohledem na měnící se životní situaci
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-

utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k
vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním
principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a
postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

Místo realizace
Výuka občanské výchovy probíhá v jednotlivých třídách. Součástí výuky jsou exkurze, projektové vyučování
v závislosti na probíraných tématech, videa, besedy.
Mezipředmětové vztahy
Občanská výchova je spjata:
s dějepisem v učivu o významných osobnostech naší historie, v učivu o náboženství, v souvislosti
s významnými daty a událostmi v historii naší země, v učivu o vývoji naší republiky
- se zeměpisem v učivu o národním hospodářství, v učivu o náboženství, v učivu o ekonomické,
politické a bezpečnostní spolupráci mezi státy, v učivu o mezinárodních organizacích a Evropské unii
- s přírodopisem v učivu o závislosti člověka na přírodě, v učivu o životním prostředí a jeho ochraně
V průběhu výuky jsou uplatňována následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
poznávání lidí
mezilidské vztahy
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
hodnoty, postoje, praktická etika
komunikace
sebepoznání a sebeorganizace
psychohygiena
Multikulturní výchova
lidské vztahy
kulturní diference
podpora multikulturality
princip sociálního smíru a solidarity
etnický původ
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
občan, občanská společnost a stát
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
formy participace občanů v politickém životě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímají
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-

objevujeme Evropu a svět

Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
- vztah člověka k prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení
- k získávání dostatku informací ze všech oborů společenského života
- ke schopnosti získané poznatky hodnotit a vyvozovat z nich závěry
- ke schopnosti učit se nalézat souvislosti
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- ke tvořivému přístupu při řešení problému a hledání řešení
- ke kritickému myšlení
- ke schopnosti hájit svá rozhodnutí
- k pozorování společenských vztahů v rodině, v obci, ve státě i v celé společnosti
- k ovládání základních pravidel společenského chování
- k šetrnému chování k životnímu prostředí
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- ke kultivovanému formulování svých myšlenek a názorů
- k uplatňování vhodných způsobů komunikace
- k seznamování se se všemi složkami komunikace a uvědomování si jejich významu
- k naslouchání druhým lidem a vhodným reakcím
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k uvědomování si odlišností a jedinečností každého člověka
- k rozvíjení sebedůvěry
- k uvědomování si významu vůle
- k upevňování dobrých mezilidských vztahů
- k hodnocení své práce i práce ostatních
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k seznámení se se základními lidskými právy a povinnostmi
- k poznávání legislativy a obecných morálních zákonů
- k poznávání základních principů demokracie
- k respektování práv a zájmů druhých lidí
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k ochraně našich tradic a kulturního dědictví
k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a památkám
k poznávání podstaty tržní ekonomiky
k orientaci v možnostech výdělečné činnosti
k uvědomování si potřeby sociálního cítění
k pochopení role náboženství ve společnosti a k orientaci ve světových náboženstvích

Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k využívání získaných vědomostí v běžné praxi
Vzdělávací obsah předmětu Občanská výchova
7. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Naše vlast

D, Z, Čj

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
- objasní účel důležitých symbolů
našeho státu a způsoby jejich
používání

- rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu

- vyjmenuje a popíše
státní symboly

VDO - společnost a škola

- objasní účel důležitých
symbolů našeho státu a
způsoby jejich používání
- jednoduše vysvětlí
pojem nacionalismus a
rozdíl mezi ním a
vlastenectvím uvede
příklady jejich projevů na
konkrétním jednání v
současnosti nebo historii
- vysvětlí, čím může být
nacionalismus
nebezpečný
- zdůvodní, proč
respektovat ostatní
národy, jejich kulturu,
zvláštnosti, tradice a
přijímat jejich projevy
bez posměšků
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VDO - společnost a stát
VDO - politický život
Naše obec,
region, kraj
Vztahy mezi
lidmi

MKV - Kulturní
diference, Lidské vztahy
D, Čj

- zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně proti
němu vystupuje

- vysvětlí, v čem spočívá
vandalské chování zdůvodní, proč je
nesprávné a čím
poškozuje ostatní

VDO - společnost a škola
Čj

- chová se zodpovědně a
hospodárně vůči
veřejnému majetku
- uvede, jak lze proti
vandalskému chování
vystupovat – pozitiva i
negativa
- zhodnotí nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají

- uvede příklady
kulturních institucí
- vysvětlí, co kulturní
instituce nabízejí

Člověk a
kultura
Kultura, umění

- uvede kulturní instituce
ve své obci a okolí
- kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí

- vysvětlí, co jsou to
média, mediální sdělení

MED - sdělení a realita
MED - mediální sdělení
MED - vnímání autora
MED - média a
společnost
Vv, Hv, Čj, D

Média

Mediální tvorba

Naše škola
Zásady
lidského
soužití

D, Čj

- uvede příklad, jak nás
média ovlivňují
- kriticky zhodnotí
důvěryhodnost médií

- posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole, v
obci

- popíše příklady
spolupráce mezi lidmi
- popíše, jak se projevuje
spolupráce v rodině, ve
škole, obci
- vyjádří vlastními slovy,
v čem je spolupráce
důležitá
- uvede příklad
spolupráce na
mezinárodní úrovni

ČLOVĚK JAKO JEDINEC
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VDO - společnost a škola

- objasní, jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i kvalitu života

- rozpozná psychické a
fyzické změny související
s dospíváním

Osobnost
Dospívání
Člověk jako
osobnost

- posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle
při dosahování cílů a překonávání
překážek

- objasní pojmy
schopnosti, charakter

Osobnost,
změny
osobnosti,
charakter

- rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a
jednání

- při konfliktní situaci
uvede příklad řešení

Člověk
v sociálních
vztazích
Pravidla
chování

- popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti,
překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru

- vysvětlí, co vyjadřuje
slovo zdraví

Člověk
v sociálních
vztazích

- rozliší druhy vlastnictví,
uvede příklady

Hospodaření
Majetek
v našem životě

OSV - řešení problémů
D, M

Hospodaření
domácnosti,
rozpočet

M
Inf

- vysvětlí pojem
osobnost

Př
OSV - rozvoj poznávání
OSV - sebe organizace
OSV - psychohygiena

OSV - poznávání lidí
OSV - mezilidské vztahy
OSV - komunikace
OSV - kooperace
VkZ

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
-rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany,
uvede příklady

- vysvětlí pojem majetek
movitý a nemovitý
- uvede příklady forem
vlastnictví
- vyjmenuje různé druhy
lidských potřeb

- sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a

- diskutuje o
nejdůležitějších
potřebách pro člověka
- zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů
v domácnosti
- sestaví jednoduchý
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vyhýbá se rizikům při hospodaření s
penězi

rozpočet domácnosti

- na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní
platební karty, vysvětlí jejich
omezení

- na příkladech ukáže
vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení

- vysvětlí, jakou funkci plní banky a
jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít

- objasní funkci banky a
pojem bankovní účet

- uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu

- vysvětlí rozdíl mezi
nakupováním a
investováním

Způsob platby

Inf

Hospodaření s
penězi

VDO - společnost a stát

Právní základy
státu Principy
demokracie

VDO - společnost a stát

- pojmenuje rozdíly mezi
jednotlivými platebními
prostředky

- uvede příklady služeb,
které nabízejí banky

- posoudí, zda se
v daných příkladech
jedná o zodpovědné
chování při půjčce či
nákupu na splátky;
zdůvodní své tvrzení
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
- rozlišuje nejčastější typy a formy
států a na příkladech porovná jejich
znaky

- rozliší formy států
podle toho, kdo
vykonává moc, a podle
toho, kdo stojí v jeho
čele, a uvede jejich
příklad
- na příkladech vysvětlí
rozdíl mezi demokracií a
autokracií
- objasní výhody a
nevýhody života v
demokratické
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VDO - politický život
VDO - demokracie

společnosti
- rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a státu
- objasní výhody demokratického
způsobu řízení státu pro každodenní
život občanů
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů

- uvede příklady institucí
a orgánů, které se
podílejí na správě obcí,
krajů a státu

Státní správa a
samospráva

D

- přiměřeně uplatňuje svá práva
včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu
- objasní význam právní úpravy
důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
- dodržuje právní ustanovení, která
se na něj vztahují, a uvědomuje si
rizika jejich porušování

- na základě konkrétního
jednoznačného příkladu
dovede posoudit, jsou-li
lidská práva porušena
- objasní důležitost
dodržování lidských práv
a nutnost jejich ochrany
- vysvětlí pojmy svoboda,
autorita, morálka

Lidská práva

D, Čj

Morálka,
mravnost

OSV - postoje a etika

- posuzuje svá vlastní
práva a práva jiných a
respektuje je

- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce
při postihování trestných činů

- objasní pojmy ústavní
výchova a ochranná
výchova

Právo
znamená i
povinnost
Školní řád
Postihy za
porušování
lidských práv

- popíše fungování voleb
do Parlamentu ČR
- vysvětlí důležitost voleb
pro demokratickou
společnost

OSV - kreativita

OSV - poznávání lidí
OSV - komunikace
OSV - kooperace
OSV - řešení problémů

- rozpozná protiprávní jednání,
- vysvětlí věkovou hranici
rozliší přestupek a trestný čin, uvede trestné odpovědnosti
jejich příklady
- diskutuje o příčinách a důsledcích
- popíše, co se rozumí
korupčního jednání
korupcí
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
- popíše vliv začlenění ČR do EU na
- vysvětlí, proč vznikla EU
každodenní život občanů, uvede
- uvede příklad, jaký má
příklady práv občanů ČR v rámci EU i členství v EU vliv na
možných způsobů jejich uplatňování běžné občany
-popíše vliv EU na
Českou republiku
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Protiprávní
jednání

Evropská
integrace

EGS - sousedé v Evropě
EGS - Evropa a svět
EGS - jsme Evropané
D, Inf, Z

- uvede některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém
dění a popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování obrany
státu a účasti v zahraničních misích
- uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a
zápory

- uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní
příčiny i možné důsledky pro život
lidstva

- objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální
úrovni – v obci, regionu

-uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke
způsobům jeho potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při zajišťování
obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru

-uvede příklad
mezinárodních
organizací a společenství
a vysvětlí jejich význam a
vzájemnou spolupráci
(Rada Evropy, NATO,
OSN aj.)
- uvede příklady
globalizace v oblasti
ekonomické, politické a
kulturní; vysvětlí jejich
dopad na lidi
- uvede příklad problémů
vyplývajících z
netolerance mezi lidmi,
nedostatečné
informovanosti o jiných
kulturách nebo mylného
pocitu nadřazenosti
- uvede příklad
ekologických problémů
svého okolí, obce, státu
- argumentuje pro
ekologické řešení
daného konkrétního
problému
- uvede příklady živelní
pohromy, terorismu,
havárie s únikem
nebezpečných látek
- v modelových situacích
volí vhodné způsoby
jednání, které směřují
k adekvátní ochraně
zdraví a života
- používá telefonní linky
tísňového volání
- ovládá, co je úkolem
ozbrojených sil
- vysvětlí pojem
terorismus a zaujme
vlastní postoj

Mezinárodní
spolupráce

EGS - sousedé v Evropě
EGS - Evropa a svět

Globalizace

ENV - ekosystémy
ENV - podmínky života
ENV - životní prostředí
ENV - člověk a prostředí
Z, D

Ochrana
obyvatel za
mimořádných
událostí

OSV - řešení problémů
VkZ

Terorismus

OSV - postoje a etika

8. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová

Žák:

Žák:

témata)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
- zhodnotí a na příkladech
doloží význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádří své
možnosti, jak může v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi
a jak pomoci v situacích
ohrožení a obrany státu

- vysvětlí, proč nevnímat
odlišnosti lidí jako důvod
k nepřátelství a proč
vytvářet kladný vztah
k sobě i k ostatním
- hledá pro něj nové
způsoby řešení
stresových situací
- uvede příklad lidí, kteří
potřebují pomoc
- uvede, jak by v těchto
případech mohli
pomáhat jednotliví lidé –
on sám, jeho rodina (dle
možností)
- uplatňuje vhodné způsoby
- vyjadřuje a prosazuje
chování a komunikace v různých formou přiměřenou
životních situacích, případné
situaci
neshody či konflikty s druhými
- vysvětlí pojmy
lidmi řeší nenásilným způsobem asertivita, agresivita
- ukáže, jak dodržovat
pravidla dialogu,
naslouchat druhému,
vhodně reagovat
- přiměřeně věku
argumentuje, vysvětlí,
obhajuje svůj názor
- uvede možnosti řešení
konfliktu a nenásilně je
užívá
- sděluje a srozumitelně
formuluje svůj názor
- objasní potřebu tolerance ve
- vysvětlí, proč jsou
společnosti, respektuje kulturní rozdíly mezi lidmi
zvláštnosti i odlišné názory,
přirozené
zájmy, způsoby chování a
- vysvětlí pojmy
myšlení lidí, zaujímá tolerantní
tolerance, menšina
postoje k menšinám
- zdůvodní, proč by měl
respektovat odlišnosti
ostatních (kulturní,
názorové, vzhledové…)
- definuje pojem empatie

- rozpoznává netolerantní,
rasistické, xenofobní a

- rozpozná některé
projevy lidské
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Člověk v sociálních
vztazích

OSV - mezilidské
vztahy

Stres, konflikt,
způsoby řešení
životních situací

OSV - komunikace

Tělesné a dušení
zdraví

Asertivní, pasivní a
agresivní jednání

OSV - kooperace
OSV - řešení problémů

OSV - sebeorganizace
OSV - poznávání lidí

OSV - mezilidské
vztahy
OSV - komunikace
MKV - lidské vztahy
MKV - etnický původ
MKV - postoje k
odlišnostem
MKV - princip
solidarity
D
OSV - postoje a etika

extremistické projevy v chování nesnášenlivosti
lidí a zaujímá aktivní postoj proti (rasismus, xenofobie) a
všem projevům lidské
vysvětlí její závažnost
nesnášenlivosti
- na základě konkrétního
jednoznačného příkladu
dovede posoudit projevy
lidské nesnášenlivosti;
popíše, jak se zachovat,
je-li svědkem lidské
nesnášenlivosti
- posoudí a na příkladech doloží - zdůvodní nutnost
přínos spolupráce lidí při řešení autority pro svou
konkrétních úkolů a dosahování ochranu a fungování
některých cílů v rodině, ve
společného života
škole, v obci

Zásady lidského
soužití

OSV - postoje a etika

Osobnost

Př
OSV - sebeorganizace

- rozpozná, co je dobré a
morální
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
- objasní, jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými
lidmi i kvalitu života

-posoudí vliv osobních
vlastností na dosahování
individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při
dosahování cílů a překonávání
překážek

- rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u
sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání
- popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní

- rozpozná vývojové
změny fyzické, psychické
a sociální a dokáže je
rozlišit
- vysvětlí pojmy vjem,
smyslové vnímání,
sociální vnímání
- vysvětlí pojmy myšlení,
paměť, tvořivost,
myšlenková operace
- vysvětlí pojmy
osobnost, schopnost,
vlastnost, dovednost
- zdůvodní, proč by měl u
sebe člověk pěstovat vůli
a motivaci
- posoudí vliv citů,
afektu, vášně, nálady na
jedince
- popíše vliv prožitých
událostí na formování
osobnosti
- uvede projevy
temperamentu a
charakter
- uvede metody posilující
sebevědomí
- rozliší volní a vrozené
vlastnosti
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OSV - psychohygiena

OSV - rozvoj poznávání

Temperament,
charakter

Motivy, zájmy,
potřeby, hodnoty
Vlohy, schopnosti,

D, VkZ
OSV - sebepoznávání

nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru

- rozliší pojmy vlohy,
schopnosti, inteligence,
nadání, talent, genialita

dovednosti,
inteligence, nadání,

- porovná cenu a kvalitu
při nákupu zboží
- na příkladu chování
kupujících a
prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu

Hospodářství
Principy tržního
hospodářství

talent, genialita

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
- na příkladu chování kupujících
a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na tvorbu
ceny a její změny, na příkladu
ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv
inflace na hodnotu peněz
- rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směruje své
výdaje, uvede příklady dávek a
příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
- rozlišuje a porovnává úlohu
výroby, obchodu a služeb,
uvede příklady jejich
součinnosti
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
- rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní moci
ČR i jejich orgánů a institucí,
uvede příklady institucí a
orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu

- objasní výhody
demokratického způsobu řízení
státu pro každodenní život
občanů
- vyloží smysl voleb do
zastupitelstev v demokratických
státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život
občanů

- vysvětlí, co tvoří příjmy
a co výdaje státního
rozpočtu

MKV - kritické čtení
MKV - sdělení a realita

OSV - řešení problémů
M

- rozdělí odvětví na
výrobní a nevýrobní

výroba, obchod,
služby

- vysvětlí důležitost
Ústavy ČR
- vyhledá příslušné
právní normy
- rozliší moc
zákonodárnou, výkonnou
a soudní
- vyjmenuje
nejdůležitější státní
orgány v ČR a popíše
jejich pravomoci
- rozliší principy
levicových a pravicových
stran

Právní řád ČR
Ústava ČR
Zákonodárná moc
v ČR,

VDO - společnost a
stát

volby

VDO - demokracie

- orientuje se
v politickém spektru

Politické spektrum
v ČR
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VDO - politický život

Výkonná moc v ČR

Politické strany

VDO - politický život
D, Čj
VDO - demokracie

- přiměřeně uplatňuje svá práva
včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany
státu
- objasní význam právní úpravy
důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
- provádí jednoduché právní
úkony a chápe jejich důsledky,
uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava,
koupě, oprava či pronájem věci

- dodržuje právní ustanovení,
která se na něj vztahují, a
uvědomuje si rizika jejich
porušování
- rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování
trestných činů
- rozpozná protiprávní jednání,
rozliší přestupek a trestný čin,
uvede jejich příklady

- vyhledá informace
v předložených
dokumentech (např.
občanský zákoník)

- vysvětlí pojmy právní
vztah, právní řád, právní
odvětví
- rozliší účastníky
právních vztahů
- vysvětlí, jaký význam
má pro život člověka a
společnosti dodržování
lidských práv
- popíše, kam se obrátit,
když jsou práva a
svobody porušeny
- zdůvodní význam
dodržování pravidel
v životě člověka

- zdůvodní potřebu
dodržování pravidel pro
fungování společnosti
- rozliší orgány právní
ochrany
- vysvětlí pojmy
přestupek, trestný čin
- diskutuje o případech
kriminality dětí a
mladistvých
- diskutuje o příčinách a
- vyjmenuje trestné činy
důsledcích korupčního jednání
související s korupcí
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
- popíše vliv začlenění ČR do EU - vyjmenuje orgány EU a
na každodenní život občanů,
popíše jejich funkce
uvede příklady práv občanů ČR
v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování
- uvede některé významné
- vyhledá a pracuje s
mezinárodní organizace a
aktuálními informace o
společenství, k nimž má vztah
EU
ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti
v zahraničních misích
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Volební kampaň

OSV - kreativita

D, Čj
Právo v
každodenním
životě

VDO - společnost a
škola

Právní řád České
republiky

OSV - komunikace

VDO - společnost a
stát

OSV - kooperace
OSV - řešení problémů

Protiprávní jednání

Evropská integrace

Z, D

EGS - sousedé v Evropě
EGS - Evropa a svět
EGS - jsme Evropané

- uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná
jejich klady a zápory
- uvede některé globální
problémy současnosti, vyjádří
na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život
lidstva
- objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede
příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v
obci, regionu
- uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní
postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského
charakteru

- vyhledá a popíše
příklady globalizace
v oblasti ekonomické,
politické a kulturní
- vyjmenuje některé
lokální i globální
problémy současného
světa

- určí, v čem spočívá
rozdíl mezi
individuálními, lokálními
a globálními problémy
- vyjmenuje nejznámější
české neziskové
organizace, které
pomáhají v zahraničí
- vyhledá informace o
základních principech
v boji proti terorismu v
ČR

Globalizace

Př, D

ENV - ekosystémy
ENV - podmínky života
ENV - životní prostředí
ENV - člověk a
prostředí
MKV - princip
solidarity

Terorismus

9. třída
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Žák:

Žák:

- vyhledá informace
o fungování své
obce
- diskutuje o dění ve
společnosti

Účast občanů na
správě obce

OSV - poznávání lidí

- vyhledá informace
o menšinách u nás

Postavení cizinců
ČR v EU

OSV - kooperace
MKV - postoje k
odlišnostem

Vyřizování

MKV - princip
solidarity
Z, D
OSV - komunikace

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
- kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí
- zhodnotí a na příkladech doloží
význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může
v případě potřeby pomáhat lidem v
nouzi a jak pomoci v situacích
ohrožení a obrany státu
- uplatňuje vhodné způsoby chování

- popíše, jak
209

OSV - mezilidské
vztahy

a komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem
-objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
- rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj
proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

postupovat
v úředních
záležitostech

záležitostí na úřadu

- posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole, v
obci

- diskutuje, řeší
problémy přiměřeně
svému věku

- respektuje
Náboženství
náboženské
přesvědčení druhých
lidí

MKV - kulturní
diference

- vysvětlí pojmy
tolerance,
intolerance,
předsudek,
rasismus, xenofobie,
diskriminace,
antisemitismus

MKV - postoje k
odlišnostem

MKV - lidské vztahy

MKV - princip
solidarity

Občan
Státní občanství,
průkazy totožnosti

OSV - komunikace
OSV - řešení problémů

- popíše, jakým
způsobem
nabýváme občanství
- vysvětlí povinnost
prokazovat se
platným osobním
dokladem

ČLOVĚK JAKO JEDINEC
- objasní, jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i kvalitu života

- rozpozná své
pracovní a studijní
předpoklady
- uvede důvody
výběru pro něj
vhodné školy
k profesní přípravě
- popíše práci Úřadu
práce a vysvětlí
pojem rekvalifikace
- posoudí vliv osobních vlastností na - využívá poznatků
dosahování individuálních i
z oblasti
společných cílů, objasní význam vůle sebepoznávání,
při dosahování cílů a překonávání
rozhodování a
překážek
plánování vlastní
budoucnosti
- rozpoznává projevy záporných
- objektivně hodnotí
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Volba povolání

Osobní rozvoj

OSV - rozvoj poznávání
OSV - sebe organizace

OSV - psychohygiena

charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a
jednání
- popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti,
překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
- rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany,
uvede příklady
- sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům při hospodaření s
penězi
- na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní
platební karty, vysvětlí jejich
omezení
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a
jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít

- uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu
- na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu

svou osobnost
- napíše
strukturovaný
životopis a motivační
dopis
- zdůvodní, proč má
každý podíl vlastní
odpovědnosti při
volbě povolání
- uvede a vysvětlí
základní pojmy
pracovního práva

Čj

OSV - komunikace
VDO - společnost a
stát

- vysvětlí, která
práva vyplývají
z vlastnictví
- na příkladu vysvětlí
pojem věcné
břemeno
- rozliší výdaje
domácnosti
nezbytné, zbytné
- sestaví rozpočet
domácnosti

Hospodaření

VDO - společnost a
stát

Ekonomika

M, Inf
OSV - komunikace

- vyjmenuje a popíše
možnosti platby

Elektronické
bankovnictví

- popíše rozdíly mezi
komerčními
bankami a centrální
bankou
- srovná různé
finanční produkty na
trhu
- vypočítá úrok
- vysvětlí pojmy
běžný účet, spořicí
účet, úvěr,
hypotéka, leasing
- objasní fungování
trhu výrobků a

Peněžní ústavy

OSV - rozvoj poznávání
M

Fungování trhu

VDO - společnost a
stát
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OSV - kooperace
OSV - řešení problémů

fungování trhu, objasní vliv nabídky
a poptávky na tvorbu ceny a její
změny, na příkladu ukáže tvorbu
ceny jako součet nákladů, zisku a
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu
peněz

- rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají
občané

- rozlišuje a porovnává úlohu
výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti

služeb
- vysvětlí pojmy
nabídka, poptávka,
cena, konkurence
- rozliší a porovná
pojmy národní
hospodářství,
ekonomika, HDP,
nezaměstnanost,
inflace
- rozliší daň z příjmů,
daň z přidané
hodnoty, spotřební
daň, ekologickou
daň
- vysvětlí, k čemu
slouží sociální a
zdravotní pojištění
- rozliší hrubý příjem
a čistým příjem
- porovná podnikání
se zaměstnáním

Národní
hospodářství

Daně
Státní rozpočet
Druhy pojištění
Sociální politika
státu

MKV - lidské vztahy
OSV - mezilidské
vztahy

Pomoc potřebným

Výhody a nevýhody OSV - řešení problémů
OSV - mezilidské
zaměstnání a
vztahy
podnikání
Živnostenský list

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
- přiměřeně uplatňuje svá práva
včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu

- zdůvodní význam
komunálních voleb

Komunální politika

- vysvětlí význam
práva

Význam práva,
právní řád ČR

VDO - společnost a
stát

- popíše, co vyplývá
z právního vztahu

Zákony, právní
předpisy a normy

D

- objasní význam právní úpravy
důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství

- vysvětlí, která
práva vyplývají z
vlastnictví

Právní základy
státu
Oprávněné a
neoprávněné
omezení

OSV - mezilidské
vztahy

- vysvětlí význam
způsobilosti k
právům a
povinnostem, k
právním úkonům

- uvede důvody
k oprávněnému
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MV - lidské vztahy

omezování
vlastnického práva

vlastnického práva
Autorská práva

- rozliší oprávněné a
neoprávněné
omezování
vlastnického
- vysvětlí význam
autorských práv
- provádí jednoduché právní úkony a
chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy
– osobní přeprava, koupě, oprava či
pronájem věci

- dodržuje právní ustanovení, která
se na něj vztahují, a uvědomuje si
rizika jejich porušování

- rozliší smluvní
vztahy uskutečněné
činem, ústně,
písemně
- zdůvodní, kdo a
proč je zodpovědný
za způsobenou
škodu
- vysvětlí, co je
správní řízení a
popíše, jak probíhá
- rozpozná
protiprávní jednání
- uvede příčiny a
následky trestné
činnosti mladistvých

- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce
při postihování trestných činů

- vyjmenuje orgány
právní ochrany a
uvede příklady jejich
činnosti
- vysvětlí pojem
presumpce neviny
- rozpozná protiprávní jednání,
- rozpozná
rozliší přestupek a trestný čin, uvede protiprávní jednání,
jejich příklady
vysvětlí význam
sankcí
- rozliší přestupky a
trestné činy
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
- popíše vliv začlenění ČR do EU na
- ovládá cíle EU,
každodenní život občanů, uvede
pravomoci
příklady práv občanů ČR v rámci EU i - zdůvodní význam
možných způsobů jejich uplatňování EU pro občana ČR
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Občanskoprávní
smlouvy

Čj

Uzavírání smluv
Zodpovědnost
občanů za
způsobenou škodu
Právo na
odškodnění
Dodržování zákonů
Trestní řízení
Zodpovědnost lidí
za vlastní chování

OSV - mezilidské
vztahy
OSV - komunikace

Orgány právní
ochrany

VDO - společnost a
škola

Trestní řízení

VDO - společnost a
stát

Protiprávní
jednání, sankce

OSV - kooperace
OSV - řešení problémů

Evropská integrace EGS - sousedé v Evropě
EGS - Evropa a svět
EGS - jsme Evropané

- uvede některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém
dění a popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních
misích
- uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní
příčiny i možné důsledky pro život
lidstva
- objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální
úrovni – v obci, regionu

- uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke
způsobům jeho potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při zajišťování
obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru

- vyhledá informace
o mezinárodních
organizacích, ve
kterých je i ČR

Mezinárodní
spolupráce

- popíše příčiny a
důsledky globalizace

Globalizace

- zdůvodní
ekologické problémy
svého okolí, obce,
státu
- argumentuje pro
ekologické řešení
daného konkrétního
problému
- vyhledá informace
o významných
globálních
problémech včetně
válek a terorismu

Z
Z, D

ENV - ekosystémy
ENV - podmínky života
ENV - životní prostředí
ENV - člověk a
prostředí
Terorismus

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření /dle RVP
ZV):
1.
-

Člověk ve společnosti
kriticky přistupuje k projevům vandalismu
má osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí
respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje projevy
nepřiměřeného chování a porušování společenských norem
rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a
postiženým spoluobčanům
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti
je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie

2. Člověk jako jedinec
- chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
- formuluje své nejbližší plány

3. Člověk, stát a hospodářství
214

-

4.
-

má základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných příslušníků
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany
Člověk, stát a právo
má základní znalosti o podstatě a fungování demokratické společnosti
chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní správy
uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání
zná základní práva a povinnosti občanů
na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
má základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných příslušníků
uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání
vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; v případě potřeby požádá
vhodným způsobem o radu
rozezná nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
v krizových situacích využívá služeb pomáhajících organizací

5. Mezinárodní vztahy, globální svět
- ví o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech jejich uplatňování
- uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o
výhodách spolupráce mezi státy
- uvede příklady mezinárodního terorismu
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5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předměty: Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje
žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím
i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat
v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích
z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně
podporuje vytváření otevřeného myšlené (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení
a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou: Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis svým
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací
v praktickém životě. Zvláště významné je že pří studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci
osvojují důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny
přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat
na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat
poznání zákonitosti přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních, i globálních ekosystémů
a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů
udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je
i uvědomování se pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří – spolu s fyzikálním, chemickým
a přírodopisným vzděláváním – také vzdělání zeměpisné, které navíc umožňuje žáků postupně odhalovat
souvislosti přírodních podmínek a život a lidí i jejich společenství v blízkém okolí, regionech, na celém
území ČR, Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je,
v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této vzdělávací oblasti.
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Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární
úrovni přibližuje přírodovědné vzdělávání žákům 1. stupně základního vzdělávání a kooperuje především se
vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce
a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvoji klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování.
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na
ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně
adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více
nezávislými způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivost a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování, k přírodním systémům, ke svému zdraví
i zdraví ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi včetně co
nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů zejména pak slunečního záření, větru, vody
a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně
ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.1 Fyzika
Přidělení hodin do ročníků
6. ročník
2

7. ročník
2

2.stupeň
8. ročník
2

9. ročník
1

celkem
7

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Fyzika je zařazen do výuky každého ročníku na 2. stupni. Výuka alespoň jednou
týdně probíhá ve specializované učebně, ve které mají žáci lepší podmínky pro provozování
fyzikálních demonstrací i pro případnou samostatnou činnost (zejména experimentální). Příležitostně se
vyučuje v učebně informatiky za použití vhodných výukových aplikací s cílem zvýšit zájem žáka o daný
předmět. Součástí výuky jsou i vhodně volené exkurze a expozice s fyzikální příp. technickou tematikou. V
předmětu Fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování,
základní poznatky nezbytné pro porozumění fyzikálním jevům a procesům v přírodě, v běžném životě a
technické praxi. Předmět významně přispívá k rozvoji logického myšlení, učí žáky přesnému vyjadřování,
rozvíjejí se zde dovednosti zejména soustavně a spolehlivě pracovat, analyzovat, vytvářet a ověřovat
hypotézy, vytvářet závěry a řešit praktické problémy. Při řešení problémů a úloh se prohlubují matematické
dovednosti žáků.
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Výuka v předmětu Fyzika se dotýká také těchto průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Seberegulace a sebeorganizace
- Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají
- Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Práce v realizačním týmu
Souvislost předmětu Fyzika s jinými předměty:
Předmět Fyzika úzce souvisí s předmětem Matematika a dále souvisí s ostatními předměty vzdělávací
oblasti Člověk a příroda:
- chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch)
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Formy a metody výuky jsou voleny vždy s ohledem na charakter učiva, cíle vzdělávání, přiměřenost
vzhledem k rozumové úrovni žáků a celkovému nadání třídy:
- demonstrace učitelem
- skupinová práce
- laboratorní práce
- samostudium
- krátkodobé projekty
- exkurze
- výuková aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k vyhledávání a třídění informací s ohledem na jejich srozumitelnost a využitelnost
- k používání odborné terminologie, znaků a symbolů
- k samostatnému měření a experimentování a z jejich výsledků činit závěry využitelné v budoucnu
- ke vzbuzování zájmu a chuti věnovat se dalšímu studiu
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
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-

k pozorování demonstračních experimentů, při nichž získávají žáci nové, zdánlivě paradoxní
zkušenosti, které jsou v rozporu s jejich dosavadními zkušenostmi
k definování problému a jeho řešení
k rozvoji schopnosti logického analyticko-syntetického myšlení, která se společně se získanými
fyzikálními poznatky stává základem pro řešení (nejen) fyzikálně-technických problémů
v budoucnosti

Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k přesnému a výstižnému formulování myšlenek v logickém sledu a to v ústním i v písemném
projevu
- prostřednictvím práce ve skupinách k naslouchání druhým, dává jim příležitosti vhodně reagovat,
účinně se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke spolupráci při řešení problémů
- k posílení sebedůvěry a k pocitu zodpovědnosti
- k budování pozitivní sebedůvěry a vědomí vlastních možností prostřednictvím úspěchů při řešení
přiměřeně náročných problémů, úloh či projektů
- k ochotě pomoci
Kompetence občanské
Učitel
- poskytuje žákům informace, jak jednat v případě úrazu elektrickým proudem
- při získávání vědomostí o obnovitelných zdrojích energie, jaderné energetice a skleníkovém efektu
dává žákům příležitosti hlouběji si uvědomovat význam životního prostředí, negativní vlivy civilizace
na životní prostředí a vzbuzuje v nich pocit odpovědnosti za stav životního prostředí
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k bezpečnému zacházení s fyzikálními pomůckami a zařízením, k dodržování školního řádu a řádu
učebny fyziky
Vzdělávací obsah předmětu Fyzika
2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

LÁTKY A TĚLESA
- uvede konkrétní
příklady jevů
dokazujících, že se
částice látek neustále

- rozlišuje mezi pojmy
těleso a látka
- rozpozná skupenství
dané látky
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těleso a látka
vlastnosti látek
skupenství látek
částicové složení látek

Ch – vlastnosti látek
M – desetinná čísla,

pohybují a vzájemně
na sebe působí
- změří vhodně
zvolenými měřidly
některé důležité
fyzikální veličiny
charakterizující látky a
tělesa
- předpoví, jak se změní
délka či objem tělesa
při dané změně jeho
teploty
POHYB TĚLES; SÍLY
- změří velikost
působící síly

- má základní představu
o částicovém složení
látek
- měřením určí délku,
hmotnost, objem a
teplotu tělesa
- změří časový interval
- vyjádří změřený
výsledek číselnou
hodnotou a jednotkou
- předpoví, jak se změní
délka a objem tělesa
při zahřátí nebo
ochlazení

- Brownův pohyb
- difuze

- určí pomocí siloměru
velikost gravitační síly
působící na těleso

- gravitační pole a
gravitační síla
- siloměr
- jednotka síly

EGS – Jsme Evropané
(Newton)

- schématické značky,
schéma
- el. obvod – zdroj
napětí, spotřebič,
spínač
- elektrické napětí a
proud
- tepelné účinky proudu
- zkrat
- bezpečné zacházení
s el. spotřebiči
- první pomoc při úrazu
proudem
- vodič, izolant

Tv – první pomoc

- magnet a jeho části
- magnetická síla
- mgn. pole, indukční
čáry
- magnetizace,
demagnetizace
- mgn. pole Země
- elektromagnet

Z – kompas, buzola, mgn.
pole Země

- měřené veličiny –
délka, hmotnost,
objem, teplota a její
změny, čas

převody jednotek
OSV – rozvoj schopností
poznávání
EGS – Jsme Evropané
(Brown)

- teplotní roztažnost
látek
- bimetal

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
- sestaví správně podle
schématu elektrický
obvod a analyzuje
správně schéma
reálného obvodu

- rozpozná základní
schematické značky
- sestaví jednoduchý el.
obvod
- umí bezpečně zacházet
s el. spotřebiči
- vymění pojistku, zapne
jistič
- poskytne první pomoc
při úrazu el. proudem

- rozliší vodič, izolant a
polovodič na základě
analýzy jejich
vlastností
- využívá prakticky
poznatky o působení
magnetického pole na
magnet a cívku s
proudem a o vlivu
změny magnetického
pole v okolí cívky na
vznik indukovaného
napětí v ní

- rozliší vodič a izolant

- učí póly magnetu
pomocí střelky
- rozpozná
feromagnetickou látku
- rozliší magneticky
tvrdou a měkkou ocel
- zmagnetizuje a
demagnetizuje
magneticky tvrdou
ocel
- objasní funkci a použití
kompasu
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OSV – kooperace a
kompetice

Př – magnetovec,
orientace tažných ptáků

- objasní funkci a užití
elektromagnetu
7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

LÁTKY A TĚLESA
- využívá s
porozuměním vztah
mezi hustotou,
hmotností a objemem
při řešení praktických
problémů

- vyhledá hustotu dané
látky
- používá vztah pro
výpočet hustoty
- experimentálně určí
hustotu daného tělesa
- předpoví, jak se změní
hustota látky při změně
teploty

- hustota látky
- výpočet hustoty,
hmotnosti a objemu

OSV – rozvoj schopností
poznávání
M – jednoduché rovnice

POHYB TĚLES; SÍLY
- rozhodne, jaký druh
pohybu těleso koná
vzhledem k jinému
tělesu

- využívá s
porozuměním při
řešení problémů a
úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a
časem u
rovnoměrného
pohybu těles
- určí v konkrétní
jednoduché situaci
druhy sil působících
na těleso, jejich
velikosti, směry a
výslednici

- využívá Newtonovy

- rozhodne, zda je těleso - relativnost pohybu
v pohybu nebo v klidu
- pohyby těles – pohyb
vzhledem ke vztažnému
rovnoměrný a
tělesu
nerovnoměrný; pohyb
- rozpozná, jaký druh
přímočarý a křivočarý,
pohybu těleso koná
vzhledem k jinému
tělesu
- používá vztah pro
- rychlost
výpočet rychlosti, dráhy - výpočet rychlosti,
a času při řešení úloh
dráhy a času

- změří velikost síly,
znázorní ji
orientovanou úsečkou
- určí velikost a směr
výslednice dvou sil
stejných nebo
opačných směrů
- užívá vztah mezi
hmotností a gravitační
silou při řešení úloh
- rozliší mezi smykovým
a valivým třením
- využívá Newtonovy

-

účinky síly
měření síly
znázornění síly
výslednice dvou sil
stejných a opačných
směrů
- rovnováha sil
- gravitační síla
- třecí síla – smykové
tření, ovlivňování
velikosti třecí síly v
praxi
- Newtonovy zákony –
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OSV – rozvoj schopností
poznávání
M – jednoduché rovnice,
těžiště
EGS – Jsme Evropané
(Newton, Archimedes)
Pč – obrábění materiálů

zákony pro
objasňování či
předvídání změn
pohybu těles při
působení stálé
výsledné síly v
jednoduchých
situacích
- aplikuje poznatky o
otáčivých účincích síly
při řešení praktických
problémů

zákony pro objasňování
běžných situací

- popíše využití páky
v praxi
- použije páku pro
zvětšení síly
- vypočítá velikost síly
nebo délky ramene
páky
- aplikuje poznatky o
jednoduchých strojích
při řešení praktických
úloh
- objasní význam polohy
těžiště pro stabilitu
tělesa
Mechanické vlastnosti tekutin

- rovnováha na páce a
pevné kladce
- kladka volná,
kladkostroj
- těžiště

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

- užívá vztah pro výpočet
tlaku, tlakové síly a
plochy
- objasní vznik
hydrostatického a
atmosférického tlaku
- používá vztah pro
výpočet
hydrostatického tlaku
- změří atmosférický tlak
a objasní jeho
souvislost se změnou
počasí
- použije Pascalův zákon
k objasnění funkce
hydraulických zařízení

- tlaková síla a tlak –
vztah mezi tlakovou
silou, tlakem a
obsahem plochy, na
niž síla působí
- hydrostatický a
atmosférický tlak –
souvislost mezi
hydrostatickým
tlakem, hloubkou a
hustotou kapaliny;
souvislost
atmosférického tlaku s
některými procesy
v atmosféře
- Pascalův zákon –
hydraulická zařízení
- Archimédův zákon –
vztlaková síla;
potápění, vznášení se
a plování těles v
klidných tekutinách

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

- používá Archimedův
zákon při řešení
problémů a úloh
- z porovnání hustoty
tělesa v tekutině a
okolní tekutiny
rozhodne, zda se těleso
bude potápět, vznášet
nebo plovat

první, druhý
(kvalitativně), třetí
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EGS – Jsme Evropané
(Pascal, Torricelli,
Archimedes)
OSV – Komunikace,
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Př – živočichové
využívající Archimedův
zákon
Z – Mrtvé moře,
atmosféra

8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

ENERGIE
- určí v jednoduchých
případech práci
vykonanou silou a z ní určí
změnu energie tělesa
- využívá s porozuměním
vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
- využívá poznatky o
vzájemných přeměnách
různých forem energie a
jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a
úloh
- určí v jednoduchých
případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem

- rozpozná, zda
působící síla koná
práci
- použije vztah pro
výpočet práce
k řešení úloh
- použije vztah pro
výpočet výkonu
k řešení úloh
- použije vztah pro
polohovou energii k
řešení problémů a
úloh
- na základě zákona
zachování energie
vysvětlí jednoduché
přeměny energie
- výpočtem určí teplo
přijaté nebo
odevzdané během
tepelné výměny
- popíše rozdíl mezi
táním amorfní a
krystalické látky
- rozpozná formy
tepelné výměny

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

- objasní význam
parního stroje pro
technický vývoj
- objasní funkci
spalovacích motorů

- rozpozná ve svém okolí
zdroje zvuku a kvalitativně
analyzuje příhodnost
daného prostředí pro
šíření zvuku

- rozpozná zdroje
zvuku
- zná podmínky šíření
zvuku
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- práce

EGS – Jsme Evropané
(Joule, Watt)
M – jednoduché rovnice

- výkon
- formy energie –
pohybová a polohová
energie; vnitřní
energie

- teplo, měrná tepelná
kapacita
- tepelná výměna
- přeměny skupenství
– tání a tuhnutí,
skupenské teplo tání;
vypařování a
kapalnění; hlavní
faktory ovlivňující
vypařování a teplotu
varu kapaliny
- parní stroj
- spalovací motory

- vlastnosti zvuku –
látkové prostředí
jako podmínka
vzniku šíření zvuku,
rychlost šíření zvuku
v různých
prostředích; odraz
zvuku na překážce,

Hv – tón
Př – lidské ucho
ENV – vztah člověka
k prostředí (potlačování
hluku)

- posoudí možnosti
zmenšování vlivu
nadměrného hluku na
životní prostředí

- dodržuje zásady
ochrany sluchu před
nadměrným hlukem

ozvěna; pohlcování
zvuku; výška
zvukového tónu
- ochrana před
nadměrným hlukem
- hladina zvuku
vyjádřená v dB
- lidské ucho

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
- využívá zákona o
přímočarém šíření světla
ve stejnorodém optickém
prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů
a úloh

- rozhodne ze znalosti
rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda
se světlo bude lámat ke
kolmici, či od kolmice, a
využívá této skutečnosti
při analýze průchodu
světla čočkami

- odliší světelný zdroj - vlastnosti světla –
od tělesa, které
zdroje světla;
světlo pouze odráží
rychlost světla ve
- rozliší druhy
vakuu a v různých
optických prostředí
prostředích; stín,
- využívá zákona o
měsíční fáze, zatmění
přímočarém šíření
Slunce a Měsíce;
světla ve
zobrazení odrazem
stejnorodém
na rovinném, dutém
optickém prostředí a
a vypuklém zrcadle
zákona odrazu světla
(kvalitativně)
při řešení problémů
a úloh
- vysvětlí, kdy dochází - zobrazení lomem
k lomu světla
tenkou spojkou a
- rozhodne, zda se
rozptylkou
světlo bude lámat ke
(kvalitativně); rozklad
kolmici či od kolmice
bílého světla
- rozliší spojku od
hranolem
rozptylky a uvede
- totální odraz
jejich využití

Z – pohyb Země a Měsíce
Př – lidské oko
EGS – Jsme Evropané
(Wichterle)
OSV – Rozvoj schopností
poznávání

9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
- rozliší stejnosměrný
proud od střídavého a
změří elektrický proud a
napětí

- zapojí el. obvod
podle schématu
- charakterizuje proud
v kovech
- změří el. proud
ampérmetrem
- rozezná bezpečné a
nebezpečné zdroje
napětí
- změří napětí
voltmetrem
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- stavba atomu
- elektrický náboj
- elektrická síla,
elektrické pole
- elektrický proud a
napětí
- průběh střídavého
proudu a napětí

EGS – Jsme Evropané
(Ohm, Amper, Volta,
Galvani)
OSV – Kooperace a
kompetice

- rozliší vodič, izolant a
polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
- využívá Ohmův zákon pro
část obvodu při řešení
praktických problémů

- využívá prakticky
poznatky o působení
magnetického pole na
magnet a cívku
s proudem a o vlivu
změny magnetického
pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
- zapojí správně
polovodičovou diodu
ENERGIE
- zhodnotí výhody a
nevýhody využívání
různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

- vysvětlí rozdíl mezi
vodičem, izolantem a
polovodičem
- změří odpor
materiálu
- užívá Ohmův zákon
při řešení praktických
úloh
- vypočítá výsledný
odpor rezistorů
zapojených paralelně
a sériově
- vysvětlí na příkladech
použití
elektromagnetu
- popíše části
elektromotoru
- objasní vznik
střídavého proudu
- vysvětlí princip
transformátoru
- uvede základní
vlastnosti diody

- vodiče, izolanty,
polovodiče
- elektrický odpor a
jeho závislosti
(kvalitativně)
- Ohmův zákon
- odpor rezistorů
zapojených paralelně
a sériově
- zákonitosti proudu a
napětí v sériovém a
paralelním obvodu
- užití elektromagnetu
v praxi
- stejnosměrný
elektromotor
- alternátor, dynamo
- transformátor

- popíše princip výroby
el. energie
- objasní význam
trafostanic
v přenosové soustavě
- objasní pojem
radioaktivita
- vysvětlí řetězovou
reakci a její využití
- popíše princip výroby
el. energie v jaderné
elektrárně
- popíše rizika spojená
s používáním jaderné
energie a možnosti
ochrany před nimi

- elektrická energie a
výkon
- výroba a přenos
elektrické energie
- radioaktivita
- jaderná energie
- štěpná reakce,
jaderný reaktor,
jaderná elektrárna;
ochrana lidí před
radioaktivním
zářením
- obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie

D – průmyslová revoluce

- vyjmenuje hlavní
složky sluneční
soustavy

- sluneční soustava –
její hlavní složky;
měsíční fáze

M – mocniny čísla deset

- polovodiče
- dioda

Z – elektrárny ČR
Ch – stavba atomu,
radionuklidy
Ov – ochrana člověka za
mimořádných událostí
EGS – Jsme Evropané
(Curie)

VESMÍR
- objasní (kvalitativně)
pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem
planet
- odliší hvězdu od planety
na základě jejich

Z – sluneční soustava,
hvězdy

OSV – Rozvoj schopností
- hvězdy – jejich složení poznávání

- objasní rozdíl mezi
hvězdou a planetou
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vlastností

- vyjmenuje některé
hvězdy
- vyhledá na obloze
nejznámější
souhvězdí

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (del ZVP
ZV):
1. Látky a tělesa
- změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas
2. Pohyb těles, síly
- pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu
- zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení
jednoduchých problémů
- rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
- předvídá změnu pohybu těles při působení síly
- aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů
3. Mechanické vlastnosti tekutin
- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých praktických
problémů
4.
-

Energie
zná vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)
rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití
rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem
pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí

5. Zvukové děje
- rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
- posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka
6.
-

-

Elektromagnetické a světelné děje
sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
zná zdroje elektrického proudu
rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je či není
zdrojem světla
zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná
jejich využití

7. Vesmír
- objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
- rozliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
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-

zná planety sluneční soustavy jejich postavení vzhledem ke Slunci
osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru

5.6.2 Chemie
Přidělení hodin od ročníků
6. ročník
0

7. ročník
0

2.stupeň
8. ročník
2

9. ročník
2

celkem
4

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.
Výuka probíhá v pracovně chemie přizpůsobené jak teoretické, tak praktické výuce. Nedílným vybavením
pracovny je laboratorní řád, jehož dodržování
je závazné pro každého žáka i vyučujícího. Celá vzdělávací oblast zahrnuje okruh otázek a odpovědí spoje
ných s přírodou jako systémem, jehož součástí
je také člověk. Vzdělávací obor chemie poukazuje na to, že základem pro existenci živých soustav je udrž
ení přírodní rovnováhy. Žáci poznávají složitosti
a mnohotvárnost vztahů příroda – člověk a člověk –
příroda. Učí se pozorovat a zkoumat změny, odhalovat příčiny a následky ovlivňování ekosystémů a
především využívat své nabyté poznatky ve prospěch ochrany prostředí. Vzdělávání v oboru chemie ved
e k podchycení a rozvíjení zájmu o obor,
poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech látek, směsí a chemických reakcí. Uč
í také získat a upevnit dovednosti, pracovat
podle pravidel bezpečné práce. Důležité je, aby při studiu zákonů a zákonitostí přírody si žáci osvojili neje
n teoretické znalosti a dovednosti, ale aby
mohli pomocí experimentů a měření ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky a vyvozovat závěry.
Formy a metody práce jsou různé podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka, demonstrační pokusy, nácvik základních laboratorních metod a postupů, samostatná
práce ve dvojicích nebo skupinách.
Mezipředmětové vztahy:
pojí chemii s matematikou (výpočty a převody jednotek) se zeměpisem (chemický průmysl, naleziště sur
ovin), přírodopisem (děje v živých organismech, životní prostředí), s fyzikou (vlastnosti a složení látek).
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- mezilidské vztahy
- komunikace
- Rozvoj schopnosti poznávání
- hodnoty, postoje, praktická etika
- sebepoznání a sebepojetí
Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát
Environmentální výchova
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-

ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí

Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
- interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k poznávání přírodních objektů, procesů a jevů
- k zjišťování chemických vlastností látek a jejich přeměn.
- k hodnocení a zpracování informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu
studiu a celoživotnímu učení
- ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
- k propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí utvořit si komplexní pohled, formulovat
závěry na základě pozorování a pokusu
- k samostatnému vyhledávání informací
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
k přecházení od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích a teoriích,
modelech a chápat vzájemné souvislosti
ke zobecňování poznatků a jejich další aplikaci v různých oblastech života
k rozvoji schopnosti objevovat a formulovat problém související s učivem chemie a hledat různé
varianty řešení a dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
k účasti v soutěžích
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
ke schopnosti stručně, přehledně a objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky
svých pozorování a experimentů
k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, využívat komunikační
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
k osvojení dovednosti a společného hledání řešení problémů
ke schopnosti pracovat a diskutovat o problému v malé skupině i v rámci celé třídy, respektovat
názory druhých
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-

uplatňuje, dle možnosti, individuální přístup k žákům zvláště talentovaným, nebo žákům s poruchami učení, žáky motivují a pomáhají jim.

Kompetence občanské
Učitel vede žáky
k poznávání možnosti rozvoje, ale i zneužití chemie, učí ho odpovědnosti k zachování zdravého
životního prostředí
k poznávání významných osobností a jejich přínosu světu
k dodržování pravidel slušného chování
ke zvládání základů teorie
ke schopni využít poznatků v běžné praxi
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
k plánování a provádění pozorování a experimentů a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví svého i druhých
k ochraně životního prostředí
k pravidelné přípravu a plnění zadaných úkolů
Vzdělávací obsah předmětu Chemie
2. stupeň
8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
- určí společné a
rozdílné vlastnosti
látek

- definuje chemii a
zařadí ji do systému
přírodních věd
- definuje chemický a
fyzikální děj, uvede
příklady
- rozliší látky a tělesa
- rozpozná u běžně
známých jevů, zda
dochází k přeměně
látek či nikoli
- uvede fyzikální a
chemické vlastnosti
látek; známé látky
podle různých
vlastností rozliší
- rozdělí látky podle
původu a skupenství

Úvod do chemie

D – doba Rudolfa II.

vznik a význam chemie
látky, tělesa chemické a
fyzikální děje

Př – živá a neživá příroda
(fotosyntéza)

vlastnosti látek, barva,
skupenství rozpustnost),
pozorování, měření,
pokus,
změny skupenství
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F – látka, těleso
F – skupenství
M – převody jednotek

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

- vyjmenuje vlastnosti
látek, které lze zjistit
pozorováním,
měřením, pokusem
- uvede zásady
bezpečné práce v
chemické pracovně, ví,
jak poskytnout a
přivolat první pomoc
- uvede příklady
nebezpečných
chemických látek a
zásady bezpečné
práce s nimi
- vysvětlí význam H-vět
a P-vět, uvede příklady
běžných látek takto
značených

Bezpečnost při
experimentální činnosti

Rv – mimořádné události,
situace, IZS

zásady bezpečné práce v
laboratoři (pracovně) i v
běžném životě,
poskytnutí první pomoci
(poleptání, popálení,
pořezání)

OSV – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Nebezpečné látky a
přípravky
H-věty, P-věty,
piktogramy (jejich
význam a užívání v
běžném denním životě),
mimořádné události
- havárie s únikem
nebezpečných látek

SMĚSI
- rozlišuje směsi a
chemické látky
- vysvětlí základní
faktory ovlivňující
rozpouštění pevných
látek
- vypočítá složení
roztoků, připraví
prakticky roztok
daného složení
- navrhne postupy a
prakticky provede
oddělování složek
směsí o známém
složení; uvede příklady
oddělování složek
v praxi
- rozliší různé druhy
vody a uvede příklady
jejich použití
- uvede příklady
znečišťování vody a

- definuje chemickou
látku a směs
- rozliší různorodé a
stejnorodé směsi od
čisté látky, uvede
příklady
- definuje roztok, jeho
vznik, použije správně
základní pojmy
- rozpustnost,
koncentrovaný,
zředěný, nasycený,
nenasycený roztok
- vypočítá složení
roztoků a dokáže
roztok připravit
- navrhne a objasní
postupy v oddělování
směsí a ověří je v
praktických cvičeních
- uvede využití dělících
metod v běžném

Směsi

F – vlastnosti látek

látky chemicky čisté

Př – krev, chlorofyl,
alkohol a jeho negativní
účinky

směsi a jejich dělení různorodé, stejnorodé
složky směsí
roztoky, složení roztoků;
hmotnostní zlomek
oddělování složek směsí
(usazování, filtrace,
destilace, krystalizace,
sublimace)

Voda a vzduch
vlastnosti a druhy vod
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M – pojmy, čitatel,
jmenovatel, výpočet ze
vzorce
ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

vzduchu v pracovním
prostředí a
domácností, navrhne
nejvhodnější
preventivní opatření a
způsoby likvidace
znečištění

životě i praxi
- zhodnotí význam vody
a vzduchu pro život na
Zemi
- zjistí a uvede příklady
znečišťování vody a
vzduchu v
domácnostech i
v přírodě
- vysvětlí rozdíl mezi
vodárnou a čističkou
- charakterizuje vzduch,
jeho složení a
vlastnosti
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY

(destilovaná, pitná,
odpadní)

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

- rozliší a definuje
pojem atom a jeho
stavbu
- rozliší pojem atom a
molekula
- orientuje se v názvech
a značkách vybraných
chemických prvků
- rozliší periody a
skupiny, zná princip
uspořádání prvků v
periodické soustavě
chemických prvků a
orientuje se v ní
- rozliší chemickou
značku prvku a
chemický vzorec
sloučeniny, odvodí
kation a anion z atomu
- definuje chemickou
vazbu a její vznik

voda užitková a odpadní

ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí, Ekosystémy,
Základní podmínky života

složení a využití
vzduchu, jeho znečištění

Z – atmosféra, hydrosféra,
lázeňství

ozonová vrstva

Př – význam dýchání

Částicové složení látek,
chemické prvky a
sloučeniny

F – atom, PS, polovodiče,
polokovy

úprava pitné vody

částicové složení látek
atomy, molekuly,
atomové jádro
protony, neutrony,
elektronový obalelektrony, valenční
elektron, ionty
chemické prvky

D – významné osobnosti
vědy a techniky
(Mendělejev), historické
doby
Př – rostliny bobovité,
chlorofyl, štítná žláza,
zuby, kosti, krevní
barvivo, DNA
Z – světová naleziště a
těžba

názvy, značky, vlastnosti
a použití vybraných
prvků skupiny a periody
v periodické soustavě
prvků periodický zákon,
protonové číslo
chemické sloučeniny
chemická vazba,
elektronegativita

CHEMICKÉ REAKCE
- rozliší výchozí látky a
produkty chemických
reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých
chemických reakcí,
provede jejich

- definuje chemickou
reakci, výchozí látky a
produkty
- pozná slučování a
rozklad, uvede
příklady využití

Chemická reakce

Př – fotosyntéza

chemická reakce

M – využití základních
matematických operací

výchozí látky a produkty
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klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
- přečte chemické
rovnice a s užitím
zákona zachování
hmotnosti, vypočítá
hmotnost výchozí
látky nebo produktu
- aplikuje poznatky o
faktorech ovlivňujících
průběh chemických
reakcí v praxi a při
předcházení jejich
nebezpečnému
průběhu

důležitých chemických
reakcí z praxe
- přečte zápisy
chemických reakcí a
objasní základní
chemické zákony
- vyjmenuje možnosti
ovlivnění rychlosti
chemické reakce,
vysvětlí pojem
katalyzátor
- přečte, zapíše a vyčíslí
jednoduchou
chemickou rovnici

zákon zachování
hmotnosti a energie
klasifikace chemických
reakcí (exotermní a
endotermní, slučování,
neutralizace)
ovlivnění rychlosti
chemická reakce

Chemické rovnice a
chemické výpočty
chemická rovnice
látkové množství
molární hmotnost
látková koncentrace

ANORGANICKÉ SLOUČENINY
- porovná vlastnosti a
použití vybraných
prakticky významných
oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a
posoudí vliv
významných zástupců
těchto látek na životní
prostředí
- vysvětlí vznik kyselých
dešťů, uvede jejich vliv
na životní prostředí a
uvede opatření,
kterými jim lze
předcházet

- určí oxidační číslo

-

-

-

-

-

atomů prvků v
oxidech, sulfidech a
halogenidech a ovládá
zakončení přídavného
jména
zapíše z názvu vzorce
oxidů, sulfidů a
halogenidů naopak ze
vzorců jejich názvy
vyjmenuje významné
oxidy, sulfidy a
halogenidy a orientuje
se v jejich využití
popíše vlastnosti a
použití vybraných
kyselin, hydroxidů
ovládá postup
bezpečného ředění
jejich roztoků
zná první pomoc při
zasažení lidského těla
těmito látkami

Anorganické sloučeniny
oxidy

M – rovnice o jedné
neznámé

halogenidy

Př – trávící soustava

oxidační číslo

MKV – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

názvosloví
vlastnosti a použití
prakticky vybraných
halogenidů
oxidy
oxidační číslo
názvosloví
vlastnosti a použití
vybraných oxidů sulfidy
oxidační číslo
názvosloví
vlastnosti a použití
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OSV – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí, Ekosystémy,
Základní podmínky života

vybraných sulfidů
hydroxidy
názvosloví hydroxidů,
vzorce vlastnosti a
použití vybraných
prakticky významných
hydroxidů
9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

ANORGANICKÉ SLOUČENINY
- porovná vlastnosti a

použití vybraných
prakticky významných
oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a
posoudí vliv
významných zástupců
těchto látek na životní
prostředí
- orientuje se na stupnici
pH, změří reakci
roztoku univerzálním
indikátorovým
papírkem a uvede
příklady uplatňování
neutralizace v praxi

- popíše vlastnosti a

-

-

-

-

-

-

použití vybraných
kyselin, hydroxidů a
solí
rozliší látky, které patří
mezi soli
vysvětlí pojem
hydrogensoli, hydráty
solí
ovládá postup
bezpečného ředění
jejich roztoků
zná první pomoc při
zasažení lidského těla
těmito látkami
posoudí vliv vybraných
kyselin, hydroxidů na
životní prostředí
vysvětlí vznik kyselých
dešťů
rozliší kyselé a zásadité
roztoky pomocí pH
papírků a změří pH
vysvětlí pojem
indikátor

Anorganické
sloučeniny

M – rovnice o jedné
neznámé

kyseliny

Př – trávící soustava, DNA

názvosloví kyselin,

Z – krasové oblasti

vzorce (kyslíkaté,
bezkyslíkaté) vlastnosti
a použití vybraných
prakticky významných
kyselin

MED – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

kyselé deště
stupnice pH, indikátory
kyselost a zásaditost
roztoků
soli

OSV – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí, Ekosystémy,
Základní podmínky života

vznik a vlastnosti solí různé způsoby
podstata neutralizace a
její využití názvy, vzorce
a použití prakticky
významných solí

CHEMICKÉ REAKCE
- rozliší výchozí látky a

- vysvětlí pojmy oxidace

Chemické reakce a
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ENV – Lidské aktivity a

produkty chemických
reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých
chemických reakcí,
provede jejich
klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
- přečte chemické
rovnice a s užitím
zákona zachování
hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky
nebo produktu
- aplikuje poznatky o
faktorech ovlivňujících
průběh chemických
reakcí v praxi a při
předcházení jejich
nebezpečnému
průběhu

a redukce

energie

oceli, zhodnotí jejich
význam pro národní
hospodářství
uvede praktické
příklady využití
elektrolýzy,
galvanického článku
popíše princip koroze a
možnosti ochrany před
ní
shrne vlastnosti,
příklady i využití
fosilních a průmyslově
vyráběných paliv,
posoudí vliv na životní
prostředí
zamýšlí se nad
současnými a
budoucími zdroji
energie

chemie a elektřina,
redoxní reakce

- popíše výrobu železa a

-

-

-

-

výroba železa, oceli
elektrolýza, galvanický
článek koroze
zdroje energie
obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
fosilní paliva
průmyslově vyráběná
paliva výhřevnost

problémy životního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí, Ekosystémy,
Základní podmínky života
F – elektrolýza
Z – naleziště a těžba
surovin, těžký průmysl,
jaderná energie
RV – mimořádné události,
IZS
D – významné osobnosti
vědy a techniky

jaderná energie
alternativní zdroje
energie

ORGANICKÉ SLOUČENINY
- rozliší nejjednodušší

uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti
a použití

- zařadí a popíše

vybrané uhlovodíky
- aplikuje pravidla
názvosloví
jednoduchých
uhlovodíků

Organické sloučeniny

Př – živé organismy

uhlovodíky

Z – tropické rostlinstvo

molekulový, strukturní,
racionální vzorec

OSV – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

typy vazeb
typy řetězců
názvosloví uhlovodíků
příklady významných
alkanů, alkenů, alkynů,
dienů a aromatických
uhlovodíků
- zhodnotí užívání

fosilních paliv a
vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede
příklady produktů
průmyslového
zpracování ropy

- vyhledá a uvede

příklady produktů
průmyslového
zpracování uhlí, ropy a
zemního plynu
- vyhledá a uvede
příklady havárií
způsobených ropou,

Paliva
uhlí, karbonizace
ropa, frakční a vakuová
destilace zemní plyn
průmyslově vyráběná
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Z – těžba uhlí, ropy a
plynu
Př – vznik fosilních paliv
ENV - biomasa
F – typy elektráren

ropnými produkty a
zemním plynem
- rozliší vybrané deriváty

uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti
a použití

paliva

- rozliší pojmy

uhlovodíky a deriváty
uhlovodíků
- rozliší uhlovodíkový
zbytek a
charakteristickou
skupinu
- přečte a zapíše názvy a
vzorce základních
derivátů
- uvede vlastnosti a
použití a zdroje
vybraných sloučenin

Deriváty uhlovodíků
halogenové deriváty
alkoholy, fenoly

Př – alkoholové kvašení,
biologie člověka, látky
produkované živými
organismy

karbonylové sloučeniny
- aldehydy, ketony
karboxylové kyseliny
estery
významné vlastnosti a
použití vybraných
zástupců, jejich
názvosloví

- rozliší plasty od dalších

látek
- posoudí vliv používání
plastů na životní
prostředí
- rozliší přírodní a
syntetická vlákna,
uvede výhody a
nevýhody jejich použití

Plasty a syntetická
vlákna

Př – přírodní
makromolekulární látky

PE, PP, PVC, PS
polyamidová a
polyesterová vlákna
vlastnosti a použití
plastů
základy názvosloví
plastů

- orientuje se ve
výchozích látkách a
produktech
fotosyntézy a
koncových produktech
biochemického
zpracování, především
bílkovinách, tucích,
sacharidech
- určí podmínky
postačující pro aktivní
fotosyntézu
- uvede příklady zdrojů
bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

- uvede podmínky pro
průběh fotosyntézy a
její význam pro život
- rozliší základní složky
potravy, uvede zdroje,
posoudí jednotlivé
potraviny z hlediska
zásad správné výživy
- vybaví si a popíše
chemickou podstatu
těchto látek

Přírodní látky

sacharidy

Př – fotosyntéza, dýchání,
látky obsažené v tělech
rostlin a živočichů,
biologie člověka

tuky

ČaSP – výživa

fotosyntéza

mýdla
bílkoviny
vitamíny, enzymy a
hormony jako
významné
biokatalyzátory
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významné vlastnosti a
použití vybraných
zástupců
CHEMIE A SPOLEČNOST
- zhodnotí využívání
- doloží na příkladech
prvotních a druhotných
význam chemických
surovin z hlediska
výrob pro ekonomiku
trvale udržitelného
- vysvětlí pojem
rozvoje na Zemi
biotechnologie a uvede
- aplikuje znalosti o
příklady
principech hašení
- orientuje se
požárů na řešení
v oblastech: chemie a
modelových situací
výživa, zdraví,
z praxe
zemědělství, péče o
- orientuje se v přípravě
životní prostředí
a využívání různých
látek v praxi a jejich
vlivech na životní
prostředí a zdraví
člověka

Chemie a společnost

Z – chemické výroby

chemický průmysl

Př – enzymy, rostliny

průmyslová hnojiva
(pesticidy, insekticidy)

ČaSP – drogy, civilizační
choroby, zdravý životní
styl

biotechnologie
léčiva
drogy
detergenty

ENV - Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí, Ekosystémy,
Základní podmínky života

chemie a životní
prostředí

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (del RVP
ZV):
1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce
- rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
- pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami
- reaguje na případy úniku nebezpečných látek
- rozpozná přeměny skupenství látek
2. Směsi
- pozná směsi a chemické látky
- rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě
- rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití
- uvede zdroje znečišťování vody a vzduch ve svém nejbližším okolí
3. Částicové složení látek a chemické prvky
- zná nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky
- rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti
4. Chemické reakce
- pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí
5. Anorganické sloučeniny
- popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná
vliv těchto látek na životní prostředí
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-

orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem

6. Organické sloučeniny
- zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
- zná příklady produktů průmyslového zpracování ropy
- uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v potravě obecně užívaných zásad správné
výživy
7. Chemie a společnost
- ví o využívání prvotních a druhotných surovin
- zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

5.6.3 Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Přidělení hodin do ročníků
6. ročník
2

7. ročník
2

2. stupeň
8. ročník
2

9. ročník
1

celkem
7

Předmět Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku po dvou hodinách týdně,
v 9. ročníku jedna hodina týdně.
Vzdělávání v předmětu Přírodopis:
Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, přírodniny a současné globální problémy. Poskytuje
žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům. Umožňuje poznat přírodu jako
systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Seznamuje žáky se stavbou
živých a neživých přírodnin. Učí je aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě. Vede k chápání
podstatných souvislostí mezi stavem přírody (resp. životního prostředí) a lidskou činností, závislosti člověka
na přírodních zdrojích. Směruje k uvědomění si zodpovědnosti člověka za zachování života na Zemi a svého
zdraví. Předmět Přírodopis je spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda (M, Fy, Př, Z)
prostřednictvím mezipředmětových vztahů a průřezových témat.
Výuka přírodopisu probíhá v jednotlivých třídách. Součástí výuky jsou exkurze s odborným výkladem,
projektové vyučování, laboratorní práce, mikroskopování – bádání, pozorování přírody. Ve
vyučovacích hodinách dále mohou probíhat referáty žáků na vybraná témata.
Pro větší názornost jsou ve škole k dispozici přírodovědné sbírky.
Formy a metody práce se využívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka
- jednoduché laboratorní práce
- demonstrační pomůcky
- využití videa
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-

skupinové práce s využitím přírodnin, pracovních listů a odborné literatury
přírodovědné vycházky s pozorováním
environmentální exkurze

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka
k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu
zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní
odpovědi.
- způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech nezávislejšími
způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
-zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví
ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co
nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně
ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Kreativita
- Kooperace a kompetice
- Sebepoznání a sebepojetí
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají
- Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality
- Tvorba mediálního sdělení
- Práce v realizačním týmu
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k osvojení si strategií učení a motivuje je pro celoživotní učení
- k pohledu do vývoje života na Zemi, pestrosti jeho forem a složitosti vzájemných vztahů jednotlivých
organismů a prostředí
- k osvojení si základních poznatků z přírodopisu a jejich využívání v životě člověka
- k předávání a vyhledávání dostatku zajímavých informací s přírodopisnou tématikou především v
souvislosti s běžným životem občanů
- k posuzování věrohodnosti informací a zpracovávání těchto informací z hlediska důležitosti i objektivity
a jejich využívání k dalšímu učení přírodopisu
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
- k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních praktických zkušeností s významem
přírodopisu v každodenním životě člověka
- k samostatnému pozorování organismů, jejich projevů, k jejich vyhodnocování a k vyvozování
praktických závěrů pro současnost i budoucnost
- k formulování problémů při svém přírodopisném vzdělávání, ale i v běžném životě
- k řešení problémů z hlediska jejich správnosti, jednoznačnosti a z těchto hledisek porovnávat i různá
řešení
- k samostatnému uvažování a k řešení problémů souvisejících s různými přírodními jevy
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k všestranné a účinné komunikaci
- k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
- k stručnému a přehlednému sdělování (ústně i písemně) výsledků svých pozorování, experimentů a
řešení problémů i běžných úkolů
- k obhajobě výsledků své práce i svého názoru na řešení problémů
- k přijímání kritiky a poučení se z ní
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k rozvoji schopnosti spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých
- k používání metody kooperace a týmové spolupráce při řešení problémů i při posuzování situací v běžném
životě
- k porozumění myšlenek druhých, plynule a kultivovaně mluvit při obhajování vlastních názorů na určitý
stav nebo chystanou změnu
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
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- k tomu, aby se z nich staly svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své
povinnosti
- k poznání možnosti rozvoje a zneužití biologie a učení se odpovědnosti za zachování životního prostředí
- k poznání zásad chování občanů při úniku nebezpečných biologických látek
- k utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi ohrožujícími lidský život
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k poznávání a rozvíjení svých schopností i reálných možností a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci
- k optimálnímu plánování a provádění soustavných pozorování a experimentů a zpracovávání a
vyhodnocování získaných dat
- k upevňování obecných zásad bezpečné práce a ochrany zdraví při práci
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis
2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

NEŽIVÁ PŘÍRODA
- objasní vliv jednotlivých
sfér Země na vznik a
trvání života
- rozlišuje jednotlivá
geologická období podle
charakteristických znaků

- objasní vliv jednotlivých
sfér Země na vznik a
vývoj života
- vysvětlí význam Slunce
pro život na Zemi
- vysvětlí podstatu
fotosyntézy

Země – vznik a stavba
Země

ENV - podmínky
života
ENV - životní
prostředí
Ch – rozumí pojmům
organické a
anorganické látky
F - látky pevné,
kapalné a plynné
Z - postavení Země a
Slunce ve vesmíru

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
- rozliší základní projevy a
podmínky života,
orientuje se v daném
přehledu vývoje
organismů

- rozliší základní projevy a
podmínky života
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Vznik, vývoj,
rozmanitost, projevy
života a jeho význam –
výživa, dýchání, růst,
rozmnožování, vývin,

reakce na podněty;
názory na vznik života
- popíše základní rozdíly
mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a
objasní funkci základních
organel
- rozpozná, porovná a
objasní funkci základních
orgánů (orgánových
soustav) rostlin i
živočichů

- objasní funkci základních
organel
- vysvětlí projevy života
buňky
- popíše základní rozdíly
mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií
- objasní pojmy
jednobuněčnost a
mnohobuněčnost
- rozliší orgány a orgánové
soustavy u rostlin a
živočichů
- třídí organismy a zařadí
- seznámí se s principy
vybrané organismy do říší
třídění organizmů dle
a nižších taxonomických
jejich příbuznosti
jednotek
- třídí organismy a zařadí
vybrané organismy do
říší a nižších taxonů
- uvede na příkladech z
- popíše rozdíl mezi virem
běžného života význam
a bakterií
virů a bakterií v přírodě i - uvede na příkladech
pro člověka
význam virů a bakterií v
přírodě i pro člověka
- na příkladech popíše
škodlivost a užitečnost
bakterií
- uvede příklady prevence
nákazy běžných virových
a bakteriálních
onemocnění
BIOLOGIE HUB

Základní struktura
života – buňky, pletiva,
tkáně, orgány, orgánové
soustavy organizmy
jednobuněčné a
mnohobuněčné

- rozpozná naše
nejznámější jedlé a
jedovaté houby s
plodnicemi a porovná je
podle charakteristických
znaků
- vysvětlí různé způsoby
výživy hub a jejich
význam v ekosystémech
a místo v potravních
řetězcích

Houby bez plodnic základní charakteristika,
pozitivní a negativní vliv
na člověka a živé
organismy

- rozeznává některé z
hlavních zástupců jedlých
a jedovatých hub
- popíše hlavní znaky
smrtelně jedovatých hub
- objasní význam hub
v přírodě a pro člověka
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Význam a zásady třídění
organismů

Viry a bakterie – výskyt,
význam a praktické
využití

Houby s plodnicemi –
stavba, výskyt, význam,
zásady sběru,
konzumace a první
pomoc při otravě
houbami

VkZ - AIDS

- objasní funkci dvou
organismů ve stélce
lišejníků

- vysvětlí symbiotický
vztah u lišejníků,
- uvede na příkladech
význam a příklady
lišejníků

Lišejníky – stavba,
symbióza, výskyt a
význam

- vyjmenuje hlavní znaky –
vnější a vnitřní stavba
těla některých živočichů
- zná význam prvoků
- objasní pojem plankton
- zná životní prostředí
jednotlivých kmenů
- jmenuje některé
zástupce

Vývoj, vývin a systém
VkZ
živočichů – významní
Z
zástupci jednotlivých
skupin živočichů –
ENV - Ekosystémy
prvoci, bezobratlí
(žahavci, ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci,
členovci)

- popíše příčiny chování
živočichů
- popíše způsob života
daných druhů

Projevy chování
živočichů

- zná význam živočichů v
přírodě i pro člověka
- jmenuje základní druhy
hospodářských zvířat

Rozšíření, význam a
ochrana živočichů –
hospodářsky a
epidemiologicky
významné druhy

ENV - člověk a
prostředí

- popíše vzájemné vztahy
mezi organismy, mezi
organismy a prostředím;
populace, společenstva,
přirozené a umělé
ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha
v ekosystému
- zná význam jednotlivých
ekosystémů
- uvede příklady
chráněných území a
jejich význam v ČR
- vysvětlí pojmy biologická
rovnováha, trvale
udržitelný rozvoj a jeho
význam pro budoucnost
lidstva
- vysvětlí podstatu

Organismy a prostředí –
vzájemné vztahy mezi
organizmy, potravní
řetězce

OSV - kreativita

Ochrana přírody a
životního prostředí –
globální problémy a
jejich řešení, chráněná
území

ENV - podmínky
života

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
- porovná základní vnější a
vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
- rozlišuje a porovná
jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických
skupin
- odvodí na základě
pozorování základní
projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob
života a přizpůsobení
danému prostředí
- zhodnotí význam
živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady
bezpečného chování ve
styku se živočichy
ZÁKLADY EKOLOGIE
- uvede příklady výskytu
organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi
nimi
- rozlišuje a uvede příklady
systémů organismů –
populace, společenstva,
ekosystémy; na příkladu
objasní základní princip
existence živých a
neživých složek
ekosystému
- vysvětlí podstatu
jednoduchých potravních
řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
- uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka
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Vv - kresba živočicha
ENV - ekosystémy

ENV - životní
prostředí
ENV - člověk a
prostředí

na životní prostředí a
jednoduchých potravních
příklady narušení
řetězců v přírodě
rovnováhy ekosystému
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
- aplikuje praktické
metody poznávání
přírody
- dodržuje základní
pravidla bezpečnosti
práce a chování při
poznávání živé a neživé
přírody

- používá vhodné metody
pro pozorování přírody
- pracuje zodpovědně a
podle pravidel
bezpečnosti při
poznávání živé a neživé
přírody

Praktické poznávání
přírody pozorování lupou a
mikroskopem,
dalekohledem
Významní biologové a
jejich objevy

7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

BIOLOGIE ROSTLIN
- odvodí na základě
pozorování
uspořádání
rostlinného těla od
buňky přes pletiva až
k jednotlivým
orgánům
- porovná vnější a
vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a
uvede praktické
příklady jejich funkcí
a vztahů v rostlině
jako celku
- vysvětlí princip
základních
rostlinných
fyziologických
procesů a jejich
využití při pěstování
rostlin
- rozlišuje základní
systematické skupiny
rostlin a určuje jejich
význačné zástupce
pomocí klíčů a atlasů

- definuje výtrusné
rostliny
- definuje semenné
rostliny
- popíše části rostlinného
těla (kořen, stonek, list,
květ, plod, semeno)
- vyjádří rozdíly mezi
nahosemennými a
krytosemennými
rostlinami

Anatomie a morfologie
rostlin - stavba a
význam jednotlivých
částí těla vyšších rostlin
(kořen, stonek, list,
květ, plod, semeno)

- objasní princip
rozmnožování rostlin
(pohlavní a nepohlavní)
- vysvětlí proces
fotosyntézy, dýchání a
růstu
- zná funkci jednotlivých
orgánů rostlin
- popíše systém rostlin rostliny výtrusné (mechy,
lišejníky, plavuně,
přesličky, kapradiny),
semenné (nahosemenné

Fyziologie rostlin základní principy
fotosyntézy, dýchání,
růstu a rozmnožování

Systém rostlin poznávání rostlin
zařazování zástupců
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Laboratorní práce –
morfologie rostlinného
těla

Projekt – herbář, práce
s botanickým klíčem

a krytosemenné –
jednoděložné a
dvouděložné)
- uvede příklady kladných i
záporných vlivů rostlin
na člověka (jedovaté a
léčivé rostliny)

běžných druhů řas,
mechorostů,
kapraďorostů (plavuně,
přesličky, kapradiny),
nahosemenných a
krytosemenných rostlin
(jednoděložných a
dvouděložných), jejich
vývoj a využití
hospodářsky
významných zástupců

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání

- odvodí na základě
- popíše přizpůsobení
pozorování přírody
rostlin jejich prostředí
závislost a
- objasní význam rostlin
přizpůsobení
v potravních řetězcích a
některých rostlin
ekosystému
podmínkám prostředí
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

Význam rostlin a jejich
ochrana

ENV – Ekosystémy,
Vztahy člověka k
životnímu prostředí

- aplikuje praktické
metody poznávání
přírody
- dodržuje základní
pravidla bezpečnosti
práce a chování při
poznávání živé a
neživé přírody

Praktické metody
poznávání přírody –
pozorování lupou a
mikroskopem,
zjednodušené určovací
klíče a atlasy, založení
herbáře, jednoduché
rozčleňování rostlin

- pracuje
s lupou, mikroskopem a
literaturou
- umí zařadit rostliny do
kategorií systému
- zakládá herbář

Významní biologové a
jejich objevy
ZÁKLADY EKOLOGIE
- uvede příklady
výskytu organizmů
v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
- uvede příklady
kladných i záporných
vlivů člověka na
životní prostředí a
příklady narušení
rovnováhy
ekosystémů

- vysvětlí význam
jednotlivých ekosystémů
- uvede příklady a
možnosti ochrany
prostředí

Organizmy a prostředí
– vzájemné vztahy mezi
organizmy, mezi
organizmy a prostředím,
populace, společenstva,
přirozené a umělé
ekosystémy, rovnováha
v ekosystému
Ochrana přírody a
životního prostředí –
globální problémy a
jejich řešení, chráněná
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území
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
- porovná základní
- objasní odlišnosti
vnější a vnitřní stavbu
bezobratlých živočichů a
vybraných živočichů a
obratlovců
vysvětlí funkci
- vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
jednotlivých orgánů
- definuje pojem struna
hřbetní a jeho význam
pro skupinu strunatců a
obratlovců
- porovná vnější i vnitřní
stavbu těla vybraných
živočichů
- rozlišuje a porovná
- určí vybrané živočichy
jednotlivé skupiny
- popíše stavbu těla
živočichů, určuje
běžných zástupců
vybrané živočichy,
systematických kategorií
zařazuje je do
(tříd)
hlavních
- na základě popisu zařadí
taxonomických
živočicha do příslušné
skupin
třídy
- odvodí na základě
- objasní postavení
pozorování základní
živočichů v potravních
projevy chování
řetězcích
živočichů v přírodě,
- vysvětlí příčiny chování
na příkladech objasní
jednotlivých živočichů
jejich způsob života a
přizpůsobení danému
prostředí
- zhodnotí význam
živočichů v přírodě i
pro člověka;
uplatňuje zásady
bezpečného chování
ve styku se živočichy

Stavba těla, stavba a
funkce jednotlivých
částí těla – živočišná
buňka, organizmy
jednobuněčné a
mnohobuněčné,
rozmnožování

Laboratorní práce –
např. šupiny, vejce, peří,
srsti

Vývoj, vývin a systém
živočichů – významní
zástupci jednotlivých
skupin živočichů –
strunatci (kruhoústí,
paryby, ryby,
obojživelníci, plazi,
ptáci, savci)

ENV – Vztah člověka
k prostředí

Rozšíření, význam a
ochrana živočichů –
hospodářsky a
epidemiologicky
významné druhy, péče o
vybrané domácí
živočichy, chov
domestikovaných
živočichů, živočišná
společenstva
Projevy chování
živočichů

ZÁKLADY EKOLOGIE
- uvede příklady
výskytu organizmů
v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
- rozlišuje a uvede
příklady systémů
organizmů –
populace,
společenstva,

- popíše vzájemné vztahy
mezi organismy
- vysvětlí základní pojmy
ekologie
- popíše a vysvětlí
jednoduché potravní
řetězce

Organizmy a prostředí
– vzájemné vztahy mezi
organizmy, mezi
organizmy a prostředím,
populace, společenstva,
přirozené a umělé
ekosystémy, potravní
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EGS – Objevujeme
Evropu a svět

ekosystémy; na
příkladu objasní
základní princip
existence živých a
neživých složek
ekosystému
- vysvětlí podstatu
jednoduchých
potravních řetězců
v různých
ekosystémech a
zhodnotí jejich
význam
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

řetězce, rovnováha
v ekosystému

- aplikuje praktické
metody poznávání
přírody
- dodržuje základní
pravidla bezpečnosti
práce a chování při
poznávání živé a
neživé přírody

Praktické metody
poznávání přírody –
pozorování lupou a
mikroskopem,
zjednodušené určovací
klíče a atlasy, založení
herbáře, jednoduché
rozčleňování živočichů

- pracuje s lupou,
mikroskopem a
literaturou

Ochrana přírody a
životního prostředí –
globální problémy a
jejich řešení, chráněná
území

Významní biologové a
jejich objevy
8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
- rozliší základní projevy
a podmínky života,
orientuje se v daném
přehledu vývoje
organismů
- rozpozná, porovná a
objasní funkci
základních orgánů
(orgánových soustav)
rostlin a živočichů
- uvede příklady
dědičnosti
v praktickém životě a
příklady vlivu prostředí
na utváření organismů

- orientuje se
v přehledu vývoje
organismů
- popíše původ a vývoj
člověka
- zařadí člověka do
zoologického systému
- rozezná typy tkání
- využívá znalostí o
genetických
zákonitostech

Základní struktura
života – buňky, tkáně,
orgány, orgánové
soustavy
Význam a zásady
třídění organismů
Dědičnost a
proměnlivost
organismů – podstata
dědičnosti a přenos
dědičných informací,
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OSV - rozhodovací
dovednosti, řešení
problémů

- vysvětlí podstatu
pohlavního a
nepohlavního
rozmnožování a jeho
význam z hlediska
dědičnosti
BIOLOGIE ČLOVĚKA
- určí polohu a objasní
stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
- orientuje se
v základních
vývojových stupních
fylogeneze člověka
- objasní vznik a vývin
nového jedince od
početí až do stáří
- rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby,
objasní význam
zdravého způsobu
života
- aplikuje první pomoc
při poranění a jiném
poškození těla

gen, křížení

- objasní stavbu orgánů
a orgánových soustav
lidského těla
- vysvětlí funkci orgánů
a orgánových soustav
- definuje vztahy
orgánů a orgánových
soustav
- rozliší příčiny a
příznaky běžných
nemocí a uplatní
zásady jejich prevence
a léčby
- zhodnotí význam
jednotlivých složek
potravy, vitamínů a
minerálních látek pro
zdraví člověka
- definuje vliv
návykových látek a
vliv vnějšího prostředí
na zdraví člověka
- aplikuje znalosti
poskytnutí první
pomoci při poranění
nebo poškození těla
- objasní podstatu
pohlavního
rozmnožování
- popíše vznik a vývin
jedince od početí po
stáří
- objasní význam
zdravého způsobu
života

Anatomie a fyziologie –
stavba a funkce
jednotlivých částí
lidského těla, orgány,
orgánové soustavy
(opěrná, pohybová,
oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací,
rozmnožovací, řídící),
vyšší nervová činnost,
hygiena duševní
činnosti

Laboratorní práce
OSV - rozhodovací
dovednosti, postoje,
hodnoty, evoluce lidského
jednání
ENV - základní podmínky
života
Tv - stabilizovaná poloha
VkZ - zásady a praktická
výuka první pomoci

Nemoci, úrazy a
prevence – příčiny,
příznaky, praktické
zásady a postupy při
léčení běžných nemocí;
závažná poranění a
život ohrožující stavy,
epidemie
Fylogeneze a
ontogeneze člověka –
rozmnožování člověka
Životní styl – pozitivní a
negativní dopad
prostředí a životního
stylu na zdraví člověka

ZÁKLADY EKOLOGIE
- uvede příklady
- popíše základní
kladných i záporných
principy chování
vlivů člověka na životní
člověka v přírodě
prostředí a příklady
- vysvětlí vlivy
narušení rovnováhy
znečištěného ovzduší
ekosystému
a klimatických změn
na člověka

Ochrana přírody a
životního prostředí –
globální problémy a
jejich řešení
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ENV – základní podmínky
života, ekosystémy,
ochrana přírody, lidské
aktivity a problémy životního
prostředí

OSV - rozvoj osobních
postojů ve vztahu k ŽP

9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

NEŽIVÁ PŘÍRODA
- objasní vliv
jednotlivých sfér Země
na vznik a trvání života
- rozpozná podle
charakteristických
vlastností vybrané
nerosty a horniny
s použitím určovacích
pomůcek, aplikuje
praktické metody
poznávání přírody
- rozlišuje důsledky
vnitřních a vnějších
geologických dějů,
včetně geologického
oběhu hornin i oběhu
vody
- porovná význam
půdotvorných činitelů
pro vznik půdy,
rozlišuje hlavní půdní
typy a půdní druhy
v naší přírodě
- rozlišuje jednotlivá
geologická období
podle
charakteristických
znaků
- objasní vliv
jednotlivých sfér Země
na vznik a trvání života

- orientuje se
v základních poznatcích
o vesmíru, zná základní
pojmy
- vyjmenuje nerostné
suroviny, jejich využití
a vliv na životní
prostředí
- roztřídí vybrané
nerosty a horniny dle
způsobu vzniku
- pozná základní nerosty
a horniny
- ojasní pohyby
kontinentů
- popíše základní
tektonické jevy
- vysvětlí příčiny vzniku
zemětřesení a sopečné
činnosti
- objasní dopady eroze
- shrne antropogenní
vlivy na kvalitu půdy
- vysvětlí příklady
devastace a možné
rekultivace
- popíše vrstvy Země
- objasní geologický
vývoj Země a výskyt
charakteristických
organismů
v jednotlivých érách
- vysvětlí vznik života na
Zemi dle dosud
uznávaných teorií
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- Země – vznik a
stavba Země
- Nerosty a horniny –
Laboratorní práce –
vznik, vlastnosti,
vlastnosti nerostů a
kvalitativní třídění,
hornin
praktický význam a
využití zástupců,
určování jejich vzorků
F – hustota, stupnice
tvrdosti
- Vnější a vnitřní
geologické procesy –
příčiny a důsledky

- Půdy – složení,
vlastnosti a význam
půdy, její
hospodářský význam,
možnosti a příklady
rekultivace, příklady
devastace
- Vývoj zemské kůry a
organismů na Zemi –
geologické změny,
vznik života, výskyt
typických organismů
a jejich
přizpůsobování
prostředí

ENV – Základní podmínky
života

D – počátky osídlení
našeho území

- rozlišuje jednotlivá
geologická období
podle
charakteristických
znaků
- uvede význam vlivu
podnebí a počasí na
rozvoj různých
ekosystémů a
charakterizuje
mimořádné události
způsobené výkyvy
počasí a dalšími
přírodními jevy, jejich
doprovodné jevy a
možné dopady i
ochranu před nimi

- aplikuje znalosti
geologických dějů
- popíše vznik Českého
masivu a Západních
Karpat
- popíše vrstvy
atmosféry, zná jejich
význam
- objasní potřebu a
význam vody
- objasní vznik
mimořádných událostí
(povodně, větrné
bouře, náledí)
- diskutuje o změnách
klimatu a možné
nápravě stávajícího
stavu
- navrhne způsoby, jak
reagovat na
mimořádné události

- Geologický vývoj a
stavba území ČR –
Český masiv, Západní
Karpaty

- chápe souvislosti mezi
změnami podnebí a
činností člověka
- shrne dopady těžby na
životní prostředí
- vysvětlí pojmy
obnovitelný a
neobnovitelný zdroj
energie
- vysvětlí význam
obnovitelných zdrojů
energie pro udržitelný
rozvoj
- vysvětlí pojmy
biologická rovnováha,
trvale udržitelný rozvoj
a jeho význam pro
budoucnost lidstva
- pojmenuje základní
funkční procesy
každého ekosystému
zajišťující jeho

- Organismy a
prostředí –
rovnováha
v ekosystému
- Ochrana přírody a
životního prostředí –
globální problémy a
jejich řešení

- Podnebí a počasí ve
OSV – Hodnoty a postoje
vztahu k životu –
ENV – Vztahy člověka k
význam vody a
teploty prostředí pro prostředí
život, ochrana a
využití přírodních
zdrojů, vlivy
znečištěného ovzduší
a klimatických změn
na živé organismy a
na člověka
- Mimořádné události
způsobené
přírodními vlivy –
příčiny vzniku,
přírodní světové
katastrofy, nejčastější
mimořádné přírodní
události v ČR
(povodně, větrné
bouře, náledí) a
ochrana před nimi

ZÁKLADY EKOLOGIE
- uvede příklady
kladných i záporných
vlivů člověka na životní
prostředí a příklady
narušení rovnováhy
ekosystému
- uvede příklady výskytu
organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi
nimi
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ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

rovnováhu
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
(dle RVP ZV):
1. Obecná biologie a genetika
- orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozlišuje základní projevy a podmínky života
- zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin a živočichů
- rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy
- ví o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka
- má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
- pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka
2. Biologie hub
- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků
- pozná lišejníky
3. Biologie rostlin
- porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
- ví o základních rostlinných fyziologických procesech a jejich využití
- zná význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování
- rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
- popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
4. Biologie živočichů
- porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce
- odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
- ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování při styku
se živočichy
- využívá zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb
5. Biologie člověka
- popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce
- charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
- popíše vznik a vývin jedince
- rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
- zná zásady poskytování první pomoci při poranění
6. Neživá příroda
- popíše jednotlivé vrstvy Země
- pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny
- rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
- rozezná některé druhy půd a objasňuje jejich vznik
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-

ví o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

7. Základy ekologie
- uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
- rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému
- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech
- popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky
- pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
8. Praktické poznávání přírody
- využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
- dodržuje základní pravidla bezpečného chování při pozorování přírody

5.6.4 Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Přidělení hodin do ročníků
6. ročník
2

7. ročník
2

2. stupeň
8. ročník 9. ročník
1
2

celkem
7

Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze
vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) v RVP ZV. Hodinová dotace v jednotlivých ročnících jsou 2 hodiny
týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodina týdně v 8. ročníku.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova:
- rozvoj schopnosti poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednost
- kreativita
- kooperace a kompetice
- hodnoty, postoje, praktická etika
- komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
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Mediální výchova
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- vnímání autora mediálních sdělení
- tvorba mediálního sdělení
- práce v realizačním týmu
- fungování a vliv médií ve společnosti
Multikulturní výchova
- kulturní diference
- etnický původ
- podpora multikulturality
Mezipředmětové vztahy:
Zeměpis se realizuje rovněž v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími předměty, se kterými integruje některá
související témata (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova, Informatika). Tento komplexní
přístup Zeměpisu naučí žáky pracovat v širším okruhu vzájemných tematických souvislostí a s více zdroji
informací. V rámci vzdělávací oblast Člověk a příroda je Zeměpis typickým tím, že jako jediný z předmětů
obsahuje informace jak přírodovědného, tak i společenského charakteru.
V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o znázorňování
povrchu země na mapách. Získávají základní vědomosti o obecných přírodních, společenských,
hospodářských a kulturních poměrech, které postupně rozšiřují a aplikují v rámci regionální geografie
(světadíly, oceány, důležité státy světa, Česká republika, oblast vlastního bydliště). Velmi důležité je také
získání poznatků o globálních problémech dnešního světa (přírodní, společenské, politické aktuální
problémy) a také poznatky o krajinné sféře, krajině a životním prostředí.
V činnostní oblasti získávají žáci základní dovednosti potřebné pro práci s mapami, statistickými daty
a s jinými zdroji geografických informací. Učí se samostatně vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů.
Žák je veden k tomu, aby zejména:
- uvědomoval si, že zeměpisné znalosti a dovednosti jsou nedílnou součástí základního vzdělání
a velmi úzce souvisí s jinými vyučovacími předměty
- chápal, že zeměpisné znalosti a dovednosti se hojně využívají v praktickém životě
- dokázal plně využívat základních geografických a kartografických vyjadřovacích prostředků
- orientoval se v základních informačních zdrojích, kriticky informace zpracovával
- chránil přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k efektivnímu používání vhodných informačních zdrojů (atlasů, map, odborných knih, encyklopedií,
časopisů, internetových zdrojů aj.)
- ke zpracovávání referátů na zadaná (případně libovolně zvolená) zeměpisná témata
- k prezentování referátů
- k seznamování se s aktuálními problémy současnosti
Kompetence komunikativní
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Učitel vede žáky
- ke kvalitním prezentacím svých znalostí
Kompetence k řešení problémů, kompetence občanské, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní
Učitel
- průběžně realizuje terénní geografickou výuku, jejíž náplní jsou kompetence komunikativní,
kompetence k řešení problémů – základní topografické postupy, kartografické práce ve skupinách,
zásady pohybu ve volné přírodě a upevňování teoretických znalostí
Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis
2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE, PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
- organizuje a
přiměřeně hodnotí
geografické informace
a zdroje dat z
dostupných
kartografických
produktů a elaborátů,
z grafů, diagramů,
statistických a dalších
informačních zdrojů

- vyhledá a přiměřeně
roztřídí informace z
různých zdrojů
- orientuje se v
zeměpisných atlasech,
mapách a plánech,
aktivně s nimi pracuje
- orientuje se a
vyhledává v atlase dle
zeměpisné sítě
- používá glóbus
- používá s
- používá základní
porozuměním základní
geografické pojmy
geografickou,
- vysvětlí pojmy plán,
topografickou a
mapa, měřítko mapy a
kartografickou
výpočet skutečných
terminologii
vzdáleností
- přiměřeně hodnotí
- rozlišuje,
geografické objekty, jevy
charakterizuje a
a procesy v krajinné
porovnává složky a
sféře, jejich určité
prvky přírodní sféry,
pravidelnosti, zákonitosti
dokáže zdůvodnit
a odlišnosti, jejich
jejich důležitost;
vzájemnou souvislost a
hodnotí vliv člověka na
podmíněnost, rozeznává
jednotlivé složky
hranice (bariéry) mezi
krajinné sféry i opačně
podstatnými

- mapa a globus

OSV – Rozvoj schopností
poznávání, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, Komunikace

-

MED – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

měřítko
mapové značky
druhy a typy map
určování zeměpisné
polohy

- systém přírodní sféry
na planetární úrovni geografické pásy,
geografická (šířková)
pásma, výškové
stupně

prostorovými složkami v
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M – úhly

krajině

- vytváří a využívá
- vytváří myšlenkové
osobní myšlenková
mapy
(mentální) schémata a
myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v
konkrétních regionech,
pro prostorové
vnímání a hodnocení
míst, objektů, jevů a
procesů v nich, pro
vytváření postojů k
okolnímu světu
- zhodnotí postavení
- objasní postavení
Země ve vesmíru a
Slunce ve vesmíru,
srovnává podstatné
vysvětlí význam Slunce
vlastnosti Země s
pro život na Zemi
ostatními tělesy
- popíše povrch Měsíce
sluneční soustavy
a jednotlivé fáze
Měsíce
- prokáže na
- popíše tvar Země s
konkrétních příkladech
pomocí glóbu
tvar planety Země,
- charakterizuje pohyby
zhodnotí důsledky
Země a zhodnotí
pohybů Země na život
důsledky pohybů Země
lidí a organismů
- objasní a nakreslí
stavbu zemského
tělesa
- porozumí časovým
pásmům
- rozlišuje a porovnává
- porozumí pojmu
složky a prvky přírodní
litosféra, zemětřesení,
sféry, jejich vzájemnou
sopečná činnost,
souvislost a
magma a láva
podmíněnost,
- vyjádří základní
rozeznává, pojmenuje
představu o vzniku
a klasifikuje tvary
pohoří a popíše
zemského povrchu
zvětrávání
- porovná působení
- rozlišuje typy krajiny
vnitřních a vnějších
- rozliší pojmy počasí,
procesů v přírodní
podnebí
sféře a jejich vliv na
- vymezí podnebné pásy
přírodu a na lidskou
- vysvětlí pojmy vítr,
společnost
uragán, tajfun,
hurikán, tornádo
- popíše oběh vody
v přírodě
- vyhledá na mapě světa
oceány a popíše jejich
význam

- geografické informace
kolem nás

- Země jako vesmírné
těleso

-
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krajinná sféra
litosféra
atmosféra
hydrosféra
pedosféra
biosféra

- znázorní vodní tok a
jeho části
- vysvětlí rozdíl mezi
přírodními a umělými
vodními nádržemi
- popíše vznik a složení
půd na Zemi
- rozliší půdní typ a druh
- vyhledá rozmístění
biomů a uvede
charakteristické znaky
dané oblasti, popíše
základní faunu a floru
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
- ovládá základy
praktické topografie a
orientace v terénu
- - aplikuje v terénu
praktické postupy při
pozorování,
zobrazování a
hodnocení krajiny
- uplatňuje v praxi
zásady bezpečného
pohybu a pobytu v
krajině, uplatňuje v
modelových situacích
zásady bezpečného
chování a jednání při
mimořádných
událostech

- určí hlavní světové
strany
- orientuje se v terénu
- pracuje s buzolou
- respektuje zásady
bezpečného pohybu v
krajině

- topografická a
turistická mapa práce
s buzolou orientace v
terénu

7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV

Dílčí výstupy

Učivo
Žák:

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

REGIONY SVĚTA
- rozlišuje zásadní přírodní
a společenské atributy
- pojmenuje a vyhledá v
jako kritéria pro
atlase a na mapě světa
vymezení, ohraničení a
oceány a světadíly
lokalizaci regionů světa
- zhodnotí geografickou
polohu jednotlivých
světadílů
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- kontinenty a
světadíly

OSV – Rozvoj
schopností
poznávání,
Komunikace, Řešení
problémů a

- lokalizuje na mapách
světadíly, oceány a
makroregiony světa
podle zvolených kritérií,
srovnává jejich
postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny

- vyhledá v atlase a na mapě
významné místopisné pojmy
jednotlivých světadílů

MKV – Kulturní
diference, Etnický
původ

- porovnává a přiměřeně
- popíše a zhodnotí přírodní
hodnotí polohu, rozlohu,
poměry jednotlivých
přírodní, kulturní,
světadílů
společenské, politické a
- charakterizuje obyvatelstvo
hospodářské poměry,
jednotlivých světadílů
zvláštnosti a
- zhodnotí hospodářský
podobnosti, potenciál a
potenciál jednotlivých
bariéry jednotlivých
světadílů a lokalizuje oblasti
světadílů, oceánů,
cestovního ruchu - vyhledá
vybraných
v atlase a na mapách
makroregionů světa a
vybrané státy jednotlivých
vybraných (modelových)
světadílů - podá stručný
států
geografický přehled
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných modelových
vybraných regionech
států jednotlivých světadílů
světa nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn
v nich
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
- posoudí na přiměřené
- vyhledá počet obyvatel v
úrovni prostorovou
současném světě a určí
organizaci světové
nejpočetnější státy
populace, její rozložení,
- vysvětlí pojmy emigrace a
strukturu, růst, pohyby a
imigrace
dynamiku růstu a
- rozlišuje základní rasy,
pohybů, zhodnotí na
lokalizuje hlavní světové
vybraných příkladech
jazyky a jejich územní
mozaiku multikulturního
rozšířen
světa
- rozčlení obyvatelstvo podle
socioekonomických znaků
- posoudí, jak přírodní
- vyhledá nejhustěji
podmínky souvisí s
zalidněná území na Zemi a
funkcí lidského sídla,
nedotčené oblasti Země
pojmenuje obecné
- rozlišuje sídla podle
základní geografické
velikosti
znaky sídel
- posoudí funkci měst
- zhodnotí přiměřeně
strukturu, složky a
funkce světového

rozhodovací
dovednosti

- rozlišuje základní členění
průmyslu na jednotlivá
odvětví
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-

Amerika
Afrika
Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida

Multikulturalita ENV
– Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah
člověka k prostředí

MED – Kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení

- obyvatelstvo světa
- počet obyvatel v
současném světě a
nejpočetnější státy
- nejhustěji
zalidněná území na
Zemi a nedotčené
oblasti Země
- emigrace, imigrace
- základní rasy
- hlavní světové
jazyky
- obyvatelstvo podle
socioekonomických
znaků
- sídla podle velikosti
funkce měst
- světové
hospodářství

OSV – Rozvoj
schopností
poznávání,
Komunikace,
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
VDO – Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování
EGS – Evropa a svět
nás zajímá,
Objevujeme

hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní
světové surovinové a
energetické zdroje

- porovnává předpoklady
a hlavní faktory pro
územní rozmístění
hospodářských aktivit

- porovnává státy světa a
zájmové integrace států
světa na základě
podobných a odlišných
znaků

- lokalizuje na mapách
jednotlivých světadílů
hlavní aktuální
geopolitické změny a
politické problémy v
konkrétních světových
regionech

- rozlišuje nerostné suroviny
dle jejich využití
- zvažuje problémy spjaté s
těžebním i energetickým
průmyslem
- rozlišuje základní odvětví
zpracovatelského průmyslu
- zhodnotí význam rybolovu a
vyhledá na mapách hlavní
rybolovné oblasti
- zhodnotí význam
zemědělství, popíše různé
druhy zemědělství
- s pomocí map vyhledá
hlavní zemědělské oblasti
světa
- rozlišuje dopravu podle
funkce, podle druhu
dopravního prostředku
- zhodnotí význam služeb
- rozlišuje typy cestovního
ruchu a zhodnotí význam
pro hospodářství
- na mapách vyhledá hlavní
světové oblasti cestovního
ruchu
- porovná státy světa na
základě podobných a
odlišných znaků (poloha,
rozloha, tvar území, počet
obyvatel, svrchovanost,
státní zřízení, vnitřní
uspořádání, politický
systém, hospodářská
vyspělost a úroveň)
- uvede názvy hlavních
mezinárodních organizací
- vyhledá nově vzniklé státy
koncem 20. století a
počátkem 21. století

- zemědělství
- rybolov
- světová

Evropu a svět, Jsme
Evropané

průmyslová výroba
- doprava
- služby obyvatelstvu
- cestovní ruch

MKV – Kulturní
diference, Etnický
původ,
Multikulturalita
ENV – Lidské
aktivity a problémy
životního prostředí,
Vztah člověka k
prostředí
MED – Kritické
čtení a vnímání
mediálních sdělení

- regionální

společenské,
politické a
hospodářské
útvary
- politická mapa
současného světa
- mezinárodní

organizace
- nové státy na mapě
světa

8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

ČESKÁ REPUBLIKA
- hodnotí a porovnává
na přiměřené úrovni
polohu, přírodní
poměry, přírodní
zdroje, lidský a
hospodářský potenciál
České republiky v
evropském a světovém
kontextu

- určí zeměpisnou
polohu ČR v rámci
Evropy a celého světa
- vymezí rozlohu, tvar a
hranice ČR v
evropském kontextu
- objasní vznik pohoří v
ČR, vymezí surovinové
zdroje ČR
- rozpozná a vyjmenuje
významné
geomorfologické a
hydrologické útvary v
ČR a ukáže je na mapě
- porovná klima
jednotlivých
klimatologicky
odlišných regionů ČR
- lokalizuje půdní typy a
druhy
- hodnotí lidský a
hospodářský potenciál
ČR

- přírodní poměry
- obyvatelstvo
- hospodářství

OSV – Rozvoj schopností
poznávání, Kreativita,
Komunikace, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

MKV – Kulturní
diference, Etnický původ,
Multikulturalita

ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka
k prostředí

MED – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

- uvádí příklady účasti a
- ČR a mezinárodní
působnosti České
organizace
uvádí
příklady
účasti
a
republiky ve světových
působnosti ČR ve
mezinárodních a
světových organizacích
nadnárodních
institucích,
organizacích a
integracích států
- lokalizuje na mapách
- lokalizuje na mapách a - kraje ČR
jednotlivé kraje České
stručně charakterizuje
republiky a hlavní
jednotlivé kraje ČR
jádrové a periferní
oblasti z hlediska
osídlení a
hospodářských aktivit
- hodnotí na přiměřené
- zhodnotí zeměpisnou
- Jihomoravský kraj
úrovni přírodní,
polohu místního
hospodářské a kulturní
regionu v rámci vyššího
poměry místního
územního celku i v
regionu, možnosti
rámci státu a jeho
dalšího rozvoje,
přírodní, hospodářské
přiměřeně analyzuje
a kulturní poměry
vazby místního regionu
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Př - geologie

k vyšším územním
celkům
- vymezí a lokalizuje
místní oblast (region)
podle bydliště nebo
školy

- určí polohu v rámci
kraje a České republiky
- zhodnotí na přiměřené
úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní
poměry místního
regionu a možnosti
dalšího rozvoje

- místní region

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
- ovládá základy
praktické topografie a
orientace v terénu
- aplikuje v terénu
praktické postupy při
pozorování,
zobrazování a
hodnocení krajiny
- uplatňuje v praxi
zásady bezpečného
pohybu a pobytu v
krajině, uplatňuje v
modelových situacích
zásady bezpečného
chování a jednání při
mimořádných
událostech
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- určí hlavní světové
strany
- orientuje se v terénu
- pracuje s buzolou
- respektuje zásady
bezpečného pohybu v
krajině

- orientace v terénu

- porovnává různé
krajiny jako součást
pevninské části
krajinné sféry, rozlišuje
na konkrétních
příkladech specifické
znaky a funkce krajin
- uvádí konkrétní
příklady přírodních a
kulturních krajinných
složek a prvků,
prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů
(biomů)
- uvádí na vybraných
příkladech závažné
důsledky a rizika
přírodních a
společenských vlivů na
životní prostředí

- rozliší a popíše přírodní - krajina
krajiny a kulturní
- typy a funkce krajin
- přírodní a kulturní
krajiny
krajina

- vztah přírody a
společnosti
- přírodní a civilizační
- vyjmenuje vnější a
vnitřní krajinotvorné
činitele

rizika

- globální problémy Země
- trvale udržitelný rozvoj
- ochrana životního
prostředí

- na příkladech vysvětlí
poškozování krajiny a
životního prostředí
- poukáže na nebezpečí
nedostatku přírodních
zdrojů a na nebezpečí
259

ENV – Základní
podmínky života,
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah
člověka k prostředí

jejich znečištění
9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

REGIONY SVĚTA
- lokalizuje na mapách
světadíly, oceány a
makroregiony světa
podle zvolených
kritérií, srovnává jejich
postavení, rozvojová
jádra a periferní
- porovnává a
přiměřeně hodnotí
polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní,
společenské, politické
a hospodářské
poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál
a bariéry jednotlivých
světadílů, oceánů,
vybraných
makroregionů světa a
vybraných
(modelových) států.
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech
světa nastaly,
nastávají, mohou
nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

- zhodnotí geografickou
polohu a Evropy

- Evropa

- vyhledá v atlase a na
mapě významné
místopisné pojmy
- popíše a zhodnotí
přírodní poměry
- charakterizuje
obyvatelstvo
- zhodnotí hospodářský
potenciál jednotlivých
světadílů a lokalizuje
oblasti cestovního
ruchu

- přírodní poměry
- obyvatelstvo
- hospodářství

- vyhledá v atlase a na
mapách vybrané státy
jednotlivých světadílů
- podá stručný
geografický přehled
vybraných modelových
států jednotlivých
světadílů

- regiony

OSV – Rozvoj schopností
poznávání, Kreativita,
Komunikace, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti
EGS – Evropa a svět nás
zajímá, Objevujeme
Evropu a svět, Jsme
Evropané
MKV – Kulturní
diference, Etnický
původ, multikulturalita
ENV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka
k prostředí
MED – Kritické čtení a
vnímání

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
(dle RVP ZV):
1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
- rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii
- získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby,
vyjádří, co mu prospívá a škodí
2. Přírodní obraz Země
- objasní důsledky pohybů Země
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3.
-

ví o působení vnitřních i vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou
společnost
ví o působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu
Regiony světa
vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států

4. Společenské a hospodářské prostředí
- ví, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel
- vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace
5. Životní prostředí
- pojmenuje různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
- zná příklady přírodních a kulturních krajinných složek
- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní
prostředí
6.
-

Česká republika
vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní proměna místního regionu
určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
zná přírodní podmínky České republiky, popíše povrch a jeho členitost
uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní
zvláštnosti a kulturní zajímavosti

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

5.7.1 Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Přidělení hodin do ročníků

1. ročník
1

2. ročník
1

1. stupeň
3. ročník 4. ročník
1
1

5. ročník
1

celkem
5

1. stupeň
Hudební výchova patří do oblasti kultury a umění. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci
seznamují s hudebním uměním a základními hudebně výrazovými prostředky pomocí různých
cvičení. K těmto cvičením jsou nejčastěji využívány jednoduché lidové písně, umělecká hudební díla nebo
hudba aktuálně moderní (populární hudba). Učí se vnímat, poznávat a pracovat s hudebními díly a snaží se
je pochopit a popsat slovy nebo je vyjádřit nonverbálně. Činnosti podporují fantazii a kreativitu žáků a
podporují rozvoj estetického cítění. Součástí hudební výchovy jsou činnosti vokální, poslechové, pohybové
a hudebně instrumentální. Všechny tyto činnosti u žáků rozvíjí hudební sluch a paměť,
dovednosti rytmické, pěvecké, instrumentální, hudebně pohybové, intonační i hudebně tvořivé. Hudební
výchova vede žáky k vlastnímu zájmu o vokální, poslechové nebo instrumentální činnosti.
Vzdělávání v hudební výchově rozvíjí celkovou osobnost žáka, především jeho hudebních schopnost, které
se individuálně projevují jako dovednosti v této oblasti.
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Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Důraz je kladen na hlasovou hygienu
pomocí vokálních a dechových cvičení, která zařazujeme vždy před nácvikem písně. Tyto návyky pak žáci
uplatní v reprodukci písní. Rozsah a poloha písně musí odpovídat možnostem dětského hlasu. Výběr písní
je nejvhodnější v lidové písni doplněný dětmi oblíbenou písní umělou.
Nejčastější formou tohoto období je zpěv jednohlasý, později kánon a jednoduchý dvojhlas. Zpěv by se měl
stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti i v jiných předmětech. Každodenní zpěv
zařazený v průběhu vyučování jako doplněk učiva navozuje příjemnou, relaxační atmosféru.
Rytmickým a rytmicko-intonačním cvičením /hra na tělo/ a využitím hudebních nástrojů Orffova
instrumentáře prohlubujeme u žáků smysl pro rytmus. Dále jej zdokonalujeme pomocí hudebně
pohybových činností, kde žáci reagují na hudbu gesty a tancem.
Poslechem hudebních děl napomáháme žákům ke schopnosti analýzy různých hudebních žánrů
a k pochopení autorovy představy.
Základy hudebního názvosloví a nejznámější autoři naší a světové hudby jsou náplní teoretické části
hudební výchovy.
Formy realizace:
- aktivní vnímání a využívání hudby jako součásti života jedince a společnosti prostřednictvím
vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových činností, poslechových činností
- poslechem prohlubovat rozhled v hudebním dění české kultury i jiných národů
- zpěvem kultivovat hudební projev
- hrou na tělo a na melodické a rytmické nástroje umocňovat hudební prožitek
- poznáváním hudební teorie vést k porozumění notového zápisu
Časová dotace: 1 hodina týdně, od 1. do 5. ročníku
Místo realizace: v odborné učebně HV nebo v jiné učebně s klavírem
Předmět Hudební výchova je úzce spjat s vyučovacími předměty Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova,
Tělesná výchova.
Vyučovacím předmětem Hudební výchova se prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- komunikace, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace, hodnoty a postoje,
sebepoznání a sebepojetí
Multikulturní výchova
- etnický původ, rovnocennost kultur
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají, jsme Evropané
Environmentální výchova
- vztah člověka k přírodě a kulturnímu dědictví
Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- ke správnému užívání nových termínů a hudební symboliky
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Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- ke kritickému a objektivnímu hodnocení výsledků práce své i svých spolužáků
- ke vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k vedení diskuzi a obhajování vlastního názoru vhodnými prostředky
- k vnímání hudby jako specifického komunikačního prostředku
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k práci ve skupině
- k vytváření dobré atmosféry ve třídě, k upevňování dobrých vztahů mezi žáky
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k probouzení zájmu o naše kulturní dědictví a tradice
- k rozvoji žákovy tvořivosti
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k využití znalostí získaných v daném oboru v zájmu svého rozvoje a uplatnění v budoucím životě
2. stupeň
Přidělení hodin do ročníků

6. ročník
1

7. ročník
1

2. stupeň
8. ročník
1

9. ročník
1

celkem
4

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět Hudební výchova se na druhém stupni učí jako samostatný předmět 1 hodinu týdně v každém
ročníku.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova je zaměřeno na:
-

aktivní vnímání a využívání hudby jako součásti života jedince a společnosti prostřednictvím
vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností
aktivní vnímání a využívání hudby jako prostředku komunikace
orientaci v jednotlivých hudebních stylech a žánrech minulosti a současnosti
porozumění hudební kultury české i jiných národů
kultivovaný hudební projev

Předmět Hudební výchova je úzce spjat s vyučovacími předměty Dějepis, Český jazyk a literatura, Výtvarná
výchova.
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Vyučovacím předmětem Hudební výchova prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
– komunikace, kreativita, rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí
Multikulturní výchova
– etnický původ, rovnocennost kultur, podpora multikulturality, lidské vztahy
Mediální výchova
– fungování a vliv médií ve společnosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají, jsme Evropané
Environmentální výchova
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k samostatnému vyhledávání, objevování a poznávání nových, dosud nepoznaných hudebních
forem
- zprostředkovává a začleňuje informace ze světa hudby, které je žák schopen dát do širších kulturních
souvislostí
- motivuje žáka k zájmu o dění a vývoj hudební kultury, získávání touhy poznávat další hudební díla na
základě svých již získaných znalostí
a zkušeností z hodin hudební výchovy
- umožňuje samostatným provozováním hudby proniknutí do souvislostí hudební skladby
- vytváří podmínky k získávání pozitivního vztahu k hudbě a kultuře vůbec
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k tomu, aby srovnávali informace získané ve škole, rodině, médiích a vyvozovali si vlastní názor na
hudební dílo
- k tomu, aby si utvářeli vlastní názory na umění
- k tomu, aby samostatně navštěvovali koncerty a jiné hudební události a byli schopeni vlastního úsudku a
vyjádření názoru
- k tomu, aby si uvědomovali vliv hudby a využívali těchto emocí v životě
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k logické a výstižné formulaci vyslovit svůj názor na hudební dílo, interprety, představení ústně i písemně
- k vyslechnutí a vyhodnocení názoru ostatních lidí na hudební problém, schopnosti zareagovat a předat
další informace
- k orientaci v notovém i textovém záznamu jednoduché písně, v jednoduché partituře, vede ke znalostem
jejich zákonitostí
- k používání hudebních nosičů a přehrávačů
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k práci ve vokální nebo instrumentální skupině – třídě nebo i v menším souboru
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- k toleranci ostatních účastníků při hudební činnosti, taktně upozorňuje na hudební chybu a navrhne
nápravu
- k ohleduplnosti a dodržování předem určených pravidel při pohybových aktivitách
- k realizaci nápadu při skupinovém hudebním tvoření
- k toleranci k hudebně méně nadaným spolužákům
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k respektování hudebních stylů a žánrů různých společenských skupin a národů
- k zapojení se do kulturního života ve své obci
- ke společenskému a ohleduplnému chování na kulturních akcích
- k respektování hudebně-kulturní tradice naší země
- k úctě k české státní hymně
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k ochraně kulturních hodnot
- k využívání získaných znalostí dovedností v dalším studiu
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova
1. stupeň
1. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Vokální činnosti
- zpívá na základě svých - správně dýchá, otevírá
dispozic intonačně čistě
ústa, tvoří tóny,
a rytmicky přesně v
dodržuje hlasovou
jednohlase
hygienu
- rytmizuje a melodizuje - osvojí si několik
jednoduché texty,
nových písní
improvizuje v rámci
- zpívá dle svých
nejjednodušších
dispozic intonačně
hudebních forem
čistě a rytmicky
přesně
- rozvíjí mluvený projev
- nasadí tón, dynamicky
odlišuje zpěv
- zazpívá jednoduchá
hlasová cvičení
Instrumentální činnosti

- pěvecký a mluvený
projev
- hlasová hygiena,
práce s hlasem
- zpěv písní

- využívá jednoduché
hudební nástroje k

- Hra na hudební
nástroje

- doprovodí píseň
pomocí jednoduchého

Čj – práce s textem,
rytmizace textu, psaní,
rozvoj sluchového vnímání
– často platí - jedna nota =
jedna slabika
TVv– tanec, pohyb v rámci
hudby
OSV – seberegulace,
trpělivost

268

doprovodné hře

hudebního nástroje
dle svých možností a
schopností
- pozná a napíše
v rámci svých
možností základní
hudebně výrazové
prostředky.
Hudebně pohybové činnosti

- Seznámení
s houslovým klíčem,
notovou osnovou a
notou celou.

- reaguje pohybem na
znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje
metrum, tempo,
dynamiku, směr
melodie

- účastní se hudebně
pohybových her
- hudbu doprovází
jednoduchým
pohybem, hrou na
tělo
- zopakuje slyšený
rytmus - tleskání

- hudebně pohybové
hry
- hra na tělo
- reprodukce rytmu
tleskáním

- rozpozná tón dlouhý /
krátký, vysoký /
hluboký
- odliší mluvený projev
od zpěvu
- rozliší pomalé a rychlé
tempo
- rozpozná zvuk tichý
od hlasitého
- v klidu vyslechne
hudební ukázku

- poslechové činnosti,
hry
- poslech hudby

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- správně dýchá, otevírá
ústa, tvoří tóny,
dodržuje hlasovou
hygienu
- osvojí si několik
nových písní
- rozvíjí mluvený projev
- nasadí tón, dynamicky
odlišuje zpěv
- zpívá dle svých

- pěvecký a mluvený
projev
- hlasová hygiena,
práce s hlasem,
hlasová cvičení
- zpěv písní
- jednoduchý dvojhlas

Čj – práce s textem,
rytmizace textu, psaní,
rozvoj sluchového vnímání

Poslechové činnosti
- rozlišuje jednotlivé
kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a
dynamické změny v
proudu znějící hudby

2. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Žák:

Vokální činnosti
- zpívá na základě svých
dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
- rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty,
improvizuje v rámci
nejjednodušších
hudebních forem

Tv – tanec, pohyb v rámci
hudby
OSV – seberegulace,
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dispozic intonačně
čistě a rytmicky
přesně
- zazpívá jednoduchá
hlasová cvičení
- vyjmenuje nebo
předvede několik
hlasových cvičení
- zazpívá jednoduchý
dvojhlas (např. kánon)

trpělivost

Instrumentální činnosti
- využívá jednoduché
hudební nástroje k
doprovodné hře

- doprovodí píseň
pomocí jednoduchého
hudebního nástroje
dle svých možností a
schopností
- pozná a napíše
základní hudebně
výrazové prostředky.
- vytleská jednoduchý
rytmus
- vysvětlí pojem
repetice
Hudebně pohybové činnosti

- hra na hudební
nástroje
- psaní houslového
klíče a noty celé.
- seznámení s notou
půlovou, čtvrťovou a
osminovou.
- vyhledávání not a
dalších hudebně
výrazových
prostředků v notách

- reaguje pohybem na
znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje
metrum, tempo,
dynamiku, směr
melodie

- účastní se hudebně
pohybových her
- hudbu doprovází
jednoduchým
pohybem, hrou na
tělo
- zopakuje slyšený
rytmus – tleskání
- vyjádří pohybem
metrum, tempo,
dynamiku

- hudebně pohybové
hry
- hra na tělo
- reprodukce rytmu
tleskáním
- taneční hry se
zpěvem

- rozpozná tón dlouhý /
krátký, vysoký /
hluboký
- odliší mluvený projev
od zpěvu
- rozliší pomalé a rychlé
tempo
- rozpozná zvuk tichý
od hlasitého
- v klidu vyslechne
hudební ukázku
- rozpozná na základě
poslechu a obrazu

- poslechové činnosti,
hry
- poslech hudby
- poslech hudebních
nástrojů
- délka, síla, barva,
výška tónu

Poslechové činnosti
- 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
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základní hudební
nástroje
- popíše rozdíl mezi
hudbou vokální a
instrumentální
- rozpozná základní
kvality tónu
3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- správně dýchá, otevírá
ústa, tvoří tóny,
dodržuje hlasovou
hygienu
- osvojí si několik
nových písní
- rozvíjí mluvený projev
- nasadí tón, dynamicky
odlišuje zpěv
- zpívá dle svých
dispozic intonačně
čistě a rytmicky
přesně
- zazpívá jednoduchá
hlasová cvičení
- vyjmenuje nebo
předvede několik
hlasových cvičení
- zazpívá jednoduchý
dvojhlas (např. kánon,
lidový dvojhlas)

- pěvecký a mluvený
projev
- hlasová hygiena,
práce s hlasem,
hlasová cvičení
- zpěv písní
- jednoduchý dvojhlas

Čj – práce s textem,
rytmizace textu, psaní,
rozvoj sluchového vnímání

- doprovodí píseň
pomocí jednoduchého
hudebního nástroje
dle svých možností a
schopností
- pozná a napíše
základní hudebně
výrazové prostředky.
- vytleská jednoduchý
rytmus
- vysvětlí pojem
repetice

- hra na hudební
nástroje
- psaní - houslový klíč a
notu celou, notu
celou, půlovou,
čtvrťovou, osminovou
a seznámení se s
pomlkami
- vyhledávání not a
dalších hudebně
výrazových
prostředků v notách

Žák:

Vokální činnosti
- zpívá na základě svých
dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
- rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty,
improvizuje v rámci
nejjednodušších
hudebních forem

OSV – seberegulace,
trpělivost, kreativita
M – rytmus, vnímání
hodnot jednotlivých not a
pomlk v taktu
MKV – různé kultury

Instrumentální činnosti
- využívá jednoduché
hudební nástroje k
doprovodné hře

Tv – tanec, pohyb v rámci
hudby
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- reprodukuje
jednoduché rytmické
a melodické hudební
motivy na hudební
nástroje
- improvizuje na
hudební nástroje
- rozpozná 2/4 a 3/4
takt
- jednoduše doprovodí
spolužáky v 2/4 a 3/4
taktu
- rozdělí hudební
nástroje do skupin
(strunné, dechové,
bicí)
Hudebně pohybové činnosti

- 2/4 a 3/4 takt,
doprovod
- dělení hudebních
nástrojů (strunné,
dechové, bicí)

- reaguje pohybem na
znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje
metrum, tempo,
dynamiku, směr
melodie

- účastní se hudebně
pohybových her
- hudbu doprovází
jednoduchým
pohybem, hrou na
tělo
- zopakuje slyšený
rytmus – tleskání
- vyjádří pohybem
metrum, tempo,
dynamiku
- zopakuje, předvede
jednoduché taneční
kroky pro 2/4 a 3/4
takt
- diriguje 2/4 a 3/4 takt

- hudebně pohybové
hry
- hra na tělo
- reprodukce rytmu
tleskáním
- taneční hry se
zpěvem
- tanec – pohybová
paměť

- rozpozná tón dlouhý /
krátký, vysoký /
hluboký
- odliší mluvený projev
od zpěvu
- rozliší pomalé a rychlé
tempo
- rozpozná zvuk tichý
od hlasitého
- v klidu vyslechne
hudební ukázku
- rozpozná na základě
poslechu a obrazu
základní hudební
nástroje
- popíše rozdíl mezi

- poslechové činnosti,
hry
- poslech hudby
- poslech hudebních
nástrojů
- druhy hudebních
nástrojů
- poslech tóniny dur a
moll
- hudba dříve a dnes –
společenská funkce
hudby, kultura

Poslechové činnosti
- 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
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-

-

-

hudbou vokální,
instrumentální a
vokálně
instrumentální
ve znějící hudbě
rozpozná výrazně
znějící hudební
nástroje
rozliší jednotlivé
druhy hudebních
nástrojů (dechové,
strunné, bicí)
popíše vlastními slovy
slyšený rozdíl mezi
tóninou dur a moll
popíše vlastními slovy
různé druhy hudby
(vážná, moderní,
lidová, ...)

4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- správně dýchá, otevírá
ústa, tvoří tóny,
dodržuje hlasovou
hygienu
- osvojí si několik
nových písní v tónině
dur i moll
- zpívá dle svých
dispozic intonačně
čistě a rytmicky
přesně
- zazpívá jednoduchá
hlasová cvičení
- vyjmenuje nebo
předvede několik
hlasových cvičení
- zazpívá jednoduchý
dvojhlas (např. kánon,
lidový dvojhlas)
- zazpívá sólově nebo
v menších skupinkách
i ve skupině celé třídy

- pěvecký a mluvený
projev
- hlasová hygiena,
práce s hlasem,
hlasová cvičení
- zpěv písní dur i moll
- jednoduchý dvojhlas
- zpěv v menší skupině
nebo sólově

Čj – práce s textem,
rytmizace textu, psaní,
rozvoj sluchového vnímání

Žák:

Vokální činnosti
- zpívá na základě svých
dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či
dvojhlase v durových i
mollových tóninách a
při zpěvu využívá
získané pěvecké
dovednosti

Tv – tanec, pohyb v rámci
hudby
OSV – seberegulace,
trpělivost, kreativita,
M – rytmus, vnímání
hodnot jednotlivých not a
pomlk v taktu
VDO – umění ve světě,
kulturní dědictví
ENV – vztah k přírodě a
kulturnímu dědictví
EGS – Evropa a svět nás
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Instrumentální činnosti

zajímá

- realizuje podle svých
individuálních
schopností a
dovedností (zpěvem,
hrou, tancem,
doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii
či píseň zapsanou
pomocí not
- využívá na základě
svých hudebních
schopností a
dovedností
jednoduché, popřípadě
složitější hudební
nástroje k doprovodné
hře i k reprodukci
jednoduchých motivů
skladeb a písní
- vytváří v rámci svých
individuálních dispozic
jednoduché předehry,
mezihry a dohry a
provádí elementární
hudební improvizace

- doprovodí píseň
pomocí jednoduchého
hudebního nástroje
dle svých možností a
schopností
- pozná a napíše
základní hudebně
výrazové prostředky.
- vytleská nebo zahraje
jednoduchý rytmus
nebo melodii
- vysvětlí a vyhledá v
notách několik
hudebních značek
(např: repetice,
zesilování,
zeslabování, ...)
- reprodukuje
jednoduché rytmické
a melodické hudební
motivy na hudební
nástroje
- improvizuje na
hudební nástroje
včetně jednoduché
předehry, mezihry
nebo dohry
- rozpozná 2/4, 3/4 takt
- jednoduše doprovodí
spolužáky v 2/4, 3/4
taktu
- rozdělí hudební
nástroje do skupin
(strunné, dechové,
bicí)
Hudebně pohybové činnosti

- hra na hudební
MKV – různé kultury
nástroje
- psaní - houslový klíč a
notu celou, notu
celou, půlovou,
čtvrťovou, osminovou
a pomlky stejných
hodnot – včetně
dalších hudebních
značek (např: noty
s tečkou, ligatura,
legato, zesílení,
zeslabení .....)
- vyhledávání not a
dalších hudebně
výrazových
prostředků v notách
- 2/4, 3/4 takt,
doprovod
- dělení hudebních
nástrojů (strunné,
dechové, bicí)
- předehra, mezihra,
dohra

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

- hudebně pohybové
hry
- hra na tělo
- reprodukce rytmu
tleskáním
- taneční hry se
zpěvem
- tanec – pohybová
paměť
- dirigování

- účastní se hudebně
pohybových her
- hudbu doprovází
jednoduchým
pohybem, hrou na
tělo
- zopakuje slyšený
rytmus – tleskání
- vyjádří pohybem
metrum, tempo,
dynamiku
- zopakuje, předvede
jednoduché taneční
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kroky pro 2/4, 3/4 takt
- zopakuje dle
vyučujícího dirigování
pro 2/4, 3/4 takt
Poslechové činnosti
- rozpozná hudební
formu jednoduché
písně či skladby
- rozpozná v proudu
znějící hudby některé z
užitých hudebních
výrazových prostředků,
upozorní na
metrorytmické,
tempové, dynamické i
zřetelné harmonické
změny

- rozpozná a popíše
kvality tónů
- v klidu vyslechne
hudební ukázku
- rozpozná na základě
poslechu a obrazu
základní hudební
nástroje
- popíše rozdíl mezi
hudbou vokální,
instrumentální a
vokálně
instrumentální
- ve znějící hudbě
rozpozná výrazně
znějící hudební
nástroje
- rozliší jednotlivé druhy
hudebních nástrojů
(dechové, strunné,
bicí)
- popíše vlastními slovy
slyšený rozdíl mezi
tóninou dur a moll
- rozliší různé druhy
hudby (vážná,
moderní, lidová, ...)
- popíše vlastními slovy
rozdíl mezi
samostatným tónem a
akordem
- vyjmenuje několik
hudebních skladatelů

- poslechové činnosti,
hry
- poslech hudby
- poslech hudebních
nástrojů
- druhy hudebních
nástrojů
- poslech tóniny dur a
moll
- hudba dříve a dnes –
společenská funkce
hudby, kultura
- tón x akord - alespoň
3 tóny
- skladatelé a jejich díla

Dílčí výstupy

Učivo

5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Žák:

Vokální činnosti
- zpívá na základě svých
dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně

- správně dýchá, otevírá
ústa, tvoří tóny,
dodržuje hlasovou

- pěvecký a mluvený
projev
- hlasová hygiena,
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Čj – práce s textem,
rytmizace textu, psaní,

v jednohlase či
dvojhlase v durových i
mollových tóninách a
při zpěvu využívá
získané pěvecké
dovednosti

hygienu
- osvojí si několik
nových písní v tónině
dur i moll
- zpívá dle svých
dispozic intonačně
čistě a rytmicky
přesně
- zazpívá jednoduchá
hlasová cvičení
- vyjmenuje nebo
předvede několik
hlasových cvičení
- zazpívá jednoduchý
dvojhlas (např. kánon,
lidový dvojhlas)
- zazpívá sólově nebo
v menších skupinkách
i ve skupině celé třídy
- správně frázuje při
zpěvu
- osvojí si nutnost
hlasové rozcvičky před
každým zpěvem
- správně vyslovuje při
zpěvu
- využívá při zpěvu
hlavového tónu
- zhodnotí svůj pěvecký
výkon a popíše, jak by
mohl výkon zlepšit

-

práce s hlasem,
hlasová cvičení
zpěv písní dur i moll
jednoduchý dvojhlas
zpěv v menší skupině
nebo sólově
výslovnost při zpěvu
nácvik hlavového
tónu
hodnocení vlastního
pěveckého výkonu

- doprovodí píseň
pomocí jednoduchého
hudebního nástroje
dle svých možností a
schopností
- pozná a napíše
základní hudebně
výrazové prostředky.
- vytleská nebo zahraje
jednoduchý rytmus
nebo melodii
- vysvětlí a vyhledá v
notách několik
hudebních značek
(např: repetice,
zesilování,
zeslabování, ...)
- reprodukuje

TVv– tanec, pohyb v rámci
hudby
OSV – seberegulace,
trpělivost, kreativita,
M – rytmus, vnímání
hodnot jednotlivých not a
pomlk v taktu
VDO – umění ve světě,
kulturní dědictví
MED – hudba kolem nás a
její hodnocení
EV – vztah k přírodě a
kulturnímu dědictví
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – různé kultury

Instrumentální činnosti
- realizuje podle svých
individuálních
schopností a
dovedností (zpěvem,
hrou, tancem,
doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii
či píseň zapsanou
pomocí not
- využívá na základě
svých hudebních
schopností a
dovedností
jednoduché, popřípadě
složitější hudební
nástroje k doprovodné
hře i k reprodukci
jednoduchých motivů

rozvoj sluchového vnímání

- hra na hudební
nástroje
- psaní - houslový klíč a
notu celou, notu
celou, půlovou,
čtvrťovou, osminovou
a pomlky stejných
hodnot – včetně
dalších hudebních
značek (např: noty
s tečkou, ligatura,
legato, zesílení,
zeslabení
- vyhledávání not a
dalších hudebně
výrazových
prostředků v notách
- 2/4, 3/4 takt,
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skladeb a písní
- vytváří v rámci svých
individuálních dispozic
jednoduché předehry,
mezihry a dohry a
provádí elementární
hudební improvizace

-

-

jednoduché rytmické
a melodické hudební
motivy na hudební
nástroje
improvizuje na
hudební nástroje
včetně jednoduché
předehry, mezihry
nebo dohry
rozpozná 2/4, 3/4 takt
jednoduše doprovodí
spolužáky v 2/4, 3/4
taktu
rozdělí hudební
nástroje do skupin
(strunné, dechové,
bicí) a popíše další
vlastnosti hudebních
nástrojů (např. bicí
samozvučné /
blanozvučné, strunné
a dechové - klávesové,
...)

doprovod
- dělení hudebních
nástrojů (strunné,
dechové, bicí) včetně
dalších vlastností
hudebních nástrojů
- předehra, mezihra,
dohra

Hudebně pohybové činnosti
- ztvárňuje hudbu
pohybem s využitím
tanečních kroků, na
základě individuálních
schopností a
dovedností vytváří
pohybové improvizace

- účastní se hudebně
pohybových her
- hudbu doprovází
jednoduchým
pohybem, hrou na
tělo
- zopakuje slyšený
rytmus – tleskání
- vyjádří pohybem
metrum, tempo,
dynamiku
- zopakuje, předvede
jednoduché taneční
kroky pro 2/4, 3/4 takt
- zopakuje dle
vyučujícího dirigování
pro 2/4, 3/4 takt

- hudebně pohybové
hry
- hra na tělo
- reprodukce rytmu
tleskáním
- taneční hry se
zpěvem
- tanec – pohybová
paměť
- dirigování

Poslechové činnosti
- rozpozná hudební
- rozpozná a popíše
formu jednoduché
kvality tónů
písně či skladby
- v klidu vyslechne
- rozpozná v proudu
hudební ukázku
znějící hudby některé z - rozpozná na základě
užitých hudebních
poslechu a obrazu
výrazových prostředků,
základní hudební
upozorní na
nástroje

- poslechové činnosti,
hry
- poslech hudby
- poslech hudebních
nástrojů
- druhy hudebních
nástrojů
- poslech tóniny dur a
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metrorytmické,
tempové, dynamické i
zřetelné harmonické
změny

- popíše rozdíl mezi
hudbou vokální,
instrumentální a
vokálně
instrumentální
- ve znějící hudbě
rozpozná výrazně
znějící hudební
nástroje
- rozliší jednotlivé druhy
hudebních nástrojů
(dechové, strunné,
bicí)
- popíše vlastními slovy
slyšený rozdíl mezi
tóninou dur a moll
- rozliší různé druhy
hudby (vážná,
moderní, lidová, ...)
- popíše vlastními slovy,
co žáka na hudbě
zaujalo s využitím
hudebních termínů
- podělí se o vlastní
zážitky z hudebních
produkcí (koncerty, TV
vysílání, ...)
- popíše rozdíl mezi
samostatným tónem a
akordem
- vyjmenuje několik
hudebních skladatelů
a jejich díla

moll
- hudba dříve a dnes –
společenská funkce
hudby, kultura
- poslech a popisování
pocitů a vjemů
z hudby
- tón x akord
- hudební skladatelé a
jejich díla

2. stupeň
6. – 7. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

- využívá své individuální
hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních
aktivitách

- uplatňuje své
individuální pěvecké
dovednosti a upevňuje
pěveckou techniku

- uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při

- vokálně interpretuje
vybrané písně a
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- vokální činnosti
- instrumentální
činnosti
- hudebně pohybové
činnosti
- poslechové činnosti
Vokální činnosti

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

OSV – Sebepoznání a

zpěvu i při mluvním projevu
v běžném životě; zpívá dle
svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého

skladbičky, pracuje s
hlasem

- pěvecký a mluvní
projev

- upevňuje hlasovou
techniku

- intonace a vokální
improvizace

- používá střídavý dech a
prodlužuje výdech, dýchá
v pauze mezi frázemi

- hudební rytmus

- vyslovuje samohlásky na
konci slov, zpívá vázaně,
vokalizuje
- dělí pěvecky slova,
frázuje melodii, zřetelně
artikuluje

sebepojetí
OSV – Mezilidské
vztahy

- orientace v notovém
záznamu vokální
skladby
- rozvoj hudebního
sluchu a hudební
představivosti
- reflexe vokálního
projevu

- zpívá jednoduchý lidový
dvojhlas
- vyjadřuje vlastní postoj
k písním a vokálním
skladbám
- prakticky si osvojuje
estetické kulturní hodnoty
a přistupuje k nim
s osobní účastí
- reprodukuje na základě
svých individuálních
hudebních schopností a
dovedností různé motivy,
témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace

- vytváří jednoduché
doprovody

Instrumentální
činnosti

- hraje na nástroje Orffova - hra na hudební
instrumentáře
nástroje
- hraje rytmická i
melodická ostinata,
prodlevy

- záznam hudby

- ztvárňuje rytmické
útvary hrou na tělo
- imituje rytmické a
melodické ozvěny při
rytmizaci a melodizaci
slov
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- vyjadřování
hudebních i
nehudebních představ
a myšlenek pomocí
hudebního nástroje
- tvorba doprovodů
pro hudebně
dramatické projevy

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí
OSV – Psychohygiena

- realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů

- vokálně interpretuje
vybrané písně a
skladbičky

- rozpozná některé z tanců
různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na
základě individuálních
hudebních schopností a
pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou
pohybovou vazbu

- pohybově ztvárňuje
hudbu a reaguje na ni
pomocí pohybu, tance a
gest

- pěvecký projev

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí
OSV – Psychohygiena

- vokálně interpretuje
lidové písně a umělé
skladby různých žánrů

- rozliší tance různých
stylových období (lidové
tance, společenské tance,
moderní tance)
- srovná společenské
prvky v tancích různých
slohových období
- vyjadřuje charakter
hudby a emocionální
zážitek z ní pohybem

- orientuje se v proudu
znějící hudby, vnímá užité
hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k
hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku

Vokální činnosti

- aktivně vnímá znějící
hudbu, analyzuje ji a
interpretuje význam
hudebního díla
- zkoumá vzájemné
podněty a vztahy mezi
hudbou lidovou a vážnou,
moderní hudbou a vážnou
hudbou
- analyzuje hudebně
výrazové prostředky
- zkoumá vzájemný vztah
mezi autorem díla,
interpretem a
posluchačem díla
- rozpozná jednotlivé
hudební nástroje v
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Hudebně pohybové
činnosti
- pohybový doprovod
znějící hudby
- pohybové vyjádření
hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního
díla
- pohybové reakce na
změny v proudu znějící
hudby
- orientace v prostoru

Poslechové činnosti
- orientace v
hudebním prostoru a
analýza hudební
skladby

EGS – Jsme Evropané

hudebním díle
- srovná proměnlivost
estetických norem
v hudebních žánrech
- srovná proměnlivost
hudebních forem v čase
- zařadí na základě
individuálních schopností a
získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z
hlediska její slohové a
stylové příslušnosti s dalšími
skladbami

- aktivně vnímá znějící
hudbu, analyzuje ji a
interpretuje význam
hudebního díla
- analyzuje hudebně
výrazové prostředky užité
v hudebním díle

Poslechové činnosti
- hudební dílo a jeho
autor
- hudební styly a žánry
- interpretace znějící
hudby

- porovná a rozliší hudbu
polyfonní a homofonní
- srovná proměnlivost
hudebních forem v čase
- roztřídí získané
informace, vyvodí závěry
a zaujme postoje
k ověřeným kulturním
hodnotám
- tvoří referáty na zadaná
témata
- hodnotí poslechové
skladby a vytváří soudy o
estetické kvalitě,
argumentuje a obhajuje
své stanovisko
- posoudí společenský
význam stěžejních
hudebních děl jakožto
součásti kulturní
vzdělanosti
- vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy
umění

- aktivně vnímá znějící
hudbu, analyzuje ji a
interpretuje význam
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Poslechové činnosti
- interpretace znějící

MKV – Kulturní
diferenciace, etnický
původ
VDO – Občan,
občanská společnost,
stát

hudebního díla

hudby

- posoudí blízkost spojení
hudby a textu jakožto
prostředku umělecké a
jazykové komunikace
8. – 9. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

- využívá své individuální
hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních
aktivitách

- manipuluje
s hudebním materiálem
podle svých
individuálních
schopností a hudebních
předpokladů

- vokální činnosti
- instrumentální
činnosti
- hudebně pohybové
činnosti
- poslechové činnosti

- uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu i
při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého

- vokálně interpretuje
písně a jednoduché
skladby, pracuje s
hlasem

Vokální činnosti

Žák:
Žák:

- šetrně pracuje s
hlasem v době mutace,
uplatňuje dechovou
techniku a hlasovou
hygienu
- zpívá jednohlas,
jednoduchý lidový
dvojhlas, dle svých
individuálních
schopností držený třetí
hlas, kanonický vícehlas
- dokáže zhodnotit a
ocenit vokální projev
druhého

- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,

- hraje na rytmické
nástroje Orffova
instrumentáře
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- pěvecký a mluvní
projev
- intonace a vokální
improvizace

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí
OSV – Mezilidské
vztahy

- hudební rytmus
- orientace v notovém
záznamu vokální
skladby
- rozvoj hudebního
sluchu a hudební
představivosti
- reflexe vokálního
projevu

Instrumentální
činnosti

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí

- hra na hudební

OSV – Psychohygiena

vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace

- rytmizuje dle svých
schopností
- ztvárňuje rytmické
útvary hrou na tělo

nástroje
- záznam hudby
- vyjadřování
hudebních i
nehudebních představ
a myšlenek pomocí
hudebního nástroje
- tvorba doprovodů
pro hudebně
dramatické projevy

- rozpozná některé z tanců
různých stylových období, zvolí
vhodný typ hudebně
pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na
základě individuálních
hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

- vyjadřuje pohybem
charakter hudby,
emocionální zážitek z ní
- vyjadřuje rytmus
taktováním
- srovná společné prvky
a pozoruje odlišnosti
v tancích různých
slohových období,
různých stylů a žánrů

Hudebně pohybové
činnosti
- pohybový doprovod
znějící hudby
- pohybové vyjádření
hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního
díla
- pohybové reakce na
změny v proudu
znějící hudby
- orientace v prostoru

- zařadí na základě
individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami

- zkoumá, rozpoznává,
srovnává a vyhodnocuje
charakteristické znaky
jednotlivých slohových
období

Poslechové činnosti
- hudební dílo a jeho
autor
- hudební styly a žánry

- zaujímá osobní
- interpretace znějící
postoje k předkládaným hudby
hudebním skladbám
- vyjmenuje
nejvýznamnější
osobnosti v oblasti
hudby artificiální i
nonartificiální a popíše
jejich tvorbu
- vyhledává a vysvětlí
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MKV – Kulturní
diferenciace, etnický
původ
VDO – Občan,
občanská společnost,
stát

základní hudební pojmy
z oblasti hudebních
dějin
- tvoří referáty na
zadaná i zvolená témata
- vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění

- rozpozná hudbu
různých období

Poslechové činnosti

- uvede souvislosti
hudby ve spojení s
dalšími druhy umění výtvarným,
dramatickým,
literárním,
architekturou

- interpretace znějící
hudby

- posoudí blízkost
spojení hudby a slova
jako prostředku
umělecké a jazykové
komunikace
- zdůvodní, proč je
hudební umění součást
kulturní vzdělanosti
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
1. Hudební výchova – 1. období 1. stupně
- zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
- správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
- reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
- rozliší sílu zvuku
- pozorně vnímá jednoduché skladby
2. Hudební výchova – 2. období 1. stupně
- zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
- propojí vlastní pohyb s hudbou
- doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
- odliší tóny podle výšky, síly i barvy
- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní – frázování
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3. Hudební výchova – 2. stupeň
- doprovází písně pomocí ostinata
- interpretuje vybrané lidové a umělé písně
- rozezná různé hudební žánry
- pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
- rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
- uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl

5.7.2 Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Přidělení hodin do ročníků

1. ročník
2

6. ročník
2

2. ročník
1

1. stupeň
3. ročník 4. ročník
2
1

7. ročník
1

2. stupeň
8. ročník 9. ročník
1
2

5. ročník
1

celkem
7

celkem

1. stupeň
Výtvarná výchova je povinný předmět. Vyučuje se v 1. až 5. ročníku. V 2., 4. a 5. ročníku je po 1 hodině
týdně v 1. a 3. ročníku po 2 hodinách. Je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Předmět je realizován formou vyučovací hodiny v kmenové učebně.

1. období
Charakteristika výuky
Výtvarná výchova jako předmět, je součástí procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti
a umění. Výuka vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti
rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění. V 1. až 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost. Žáci
kreslí rádi zpaměti, předlohám se vyhýbá, jeho představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace
podněcuje uvolnění dětské fantazie. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé
a klidné prostředí, zbavené strachu ze známky, nebo výsměchu druhých.
2. období
Charakteristika výuky
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Cílem výtvarné výchovy je rozvíjet vkus žáků, jejich cit pro umění, dovednost se výtvarně vyjadřovat.
Využívají se k tomu nejen prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající. V tomto období se
zaměřujeme na:
a) vycvičení oka a žákovy ruky
b) rozvíjení schopnosti čistého a jistého zobrazování
c) pěstování správného vnímání krásy, formy, linie, barvy i symetrie
Žák bude po ukončení 1. stupně schopen výtvarného vyjádření takovým způsobem, který ho uspokojí.
Uplatňuje při práci představivost i fantazii. Při kresbě bude chápat vzájemné souvislosti zobrazovaných
předmětů, bude postupovat od celku k detailu. Dokáže se orientovat v malířských a kreslířských potřebách
a bude je umět udržovat v pořádku. Po ukončení práce si dokáže uvést své pracovní místo do původního
stavu.
Ve 2. vzdělávacím období je výuka výtvarné výchovy spojována často i s výukou jiných předmětů.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova je zaměřeno na:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti
- spoluvytváření atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
- umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem
- rozvoj specifického cítění, tvořivost, vnímavost jedince k uměleckému a tímto i k sobě samému
a okolnímu světu
- hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnost vžít se do
kulturních potřen ostatních přistupovat tomuto s vědomím svého já
- tvořivou činnost, která rozvíjí schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím linie, bodu,
barvy, gesta…
- seznámení se základními zákonitostmi při využitá výtvarných technik
Předmět výtvarná výchova je spjat s vyučovacími předměty prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná
výchova, český jazyk, hudební výchova.
Vyučovacím předmětem výtvarná výchova se prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj
Environmentální výchova
- vztah a výchova k životnímu prostředí
Mediální výchova
- tvorba mediálních sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky
- k samostatnému pozorování, vnímání reality a řešení výtvarných problémů
- k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
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-

k využívání poznatků v ostatních výtvarných činnostech
k vyjadřování svého postoje k vizuálně obraznému vyjádření

Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky
- k tvořivému řešení výtvarných úkolů
- k zamýšlení se nad růzností interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímat k tomuto
svůj postoj
- k využívání získaných poznatků ve vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky
- k rozšiřování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarných oblastí
- k respektování názorů jiných
- k zapojení se do diskuse, ke komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky
- k tvořivé práci v týmu
- ke vzájemné kolegiální pomoci
- k možnosti alternativních přístupů
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky
- k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel
- k samostatnému využívání vizuálně obrazné techniky
- k využívání získaných znalostí a návyků k další praxi
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k seznamování se s estetickými požadavky na životní prostředí, vede je k jejich chápání a
respektování
2. stupeň
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy jak pasivním způsobem, kdy je žák
poznává a orientuje se v nich, a potom také aktivním způsobem, kdy je žák sám jejich autorem. K vizuálně
obraznému vyjádření přistupuje výtvarná výchova nejen jako k přenosu reality, ale jako ke způsobu
komunikace. Tvorba, vnímání a interpretace výtvarného díla vychází zejména z porovnávání dosavadní a
aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu vyjádřit vlastní pocity a prožitky. Cílem je probuzení zájmu žáků
o umění a dle možností také zlepšování orientace žáků v minulém a současném umění.
Tvůrčí způsob práce a vlastní řešení, při kterém jim výtvarné techniky pomáhají na cestě k žádanému cíli,
žáci postupně chápou jako běžné. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, prožívání,
představivost, fantazii, intuici, invenci a zvyšují smyslovou citlivost. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova
vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v
současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování
je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající
úrovni do procesu tvorby a komunikace. Zvyšuje se také aktivní tvořivý přístup k práci, žáci jsou vedeni k
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organizaci svého času a pracovní plochy. Kromě vlastní výtvarné tvorby a interpretace vlastních i
výtvarných děl jsou žáci vedeni k vhodnému způsobu prezentace vlastní tvorby.
Je vhodné, aby výuka probíhala v 6. a 9. ročníku v blocích 2 vyučovacích hodin týdně.
Místo realizace: Výuka výtvarné výchovy probíhá v jednotlivých třídách. Součástí výuky jsou exkurze,
projektové vyučování, skupinové práce
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání a sebepoznávání
- kreativita
- mezilidské vztahy
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- komunikace
- kooperace a kompetice
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- hodnoty, postoje, praktická etika
Environmentální výchova
- vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
- etnický původ
Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení
- práce v realizačním týmu

Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímají
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k vytváření takových učebních materiálů, aby je mohl dále využívat pro své vlastní učení
- k výběru a užití vhodné výtvarné techniky pro výtvarnou činnost
- k vyhledávání, poznávání a objevování nových výtvarných technik
- k uvědomělému plánování, organizaci a řízení vlastního postupu, tedy zadává jednotlivé úkoly tak, aby si
žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost
- k motivaci pro další výtvarnou činnost
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- k objasňování obecných pojmů z oblasti výtvarné kultury
- k posouzení vlastního pokroku ve výtvarné technice, aby byl žák schopen konstruktivní kritiky výtvarné
činnosti a diskuse o způsobu práce
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- tak, aby rozpoznal estetický problém a hledal nejvhodnější způsob řešení využívaje k tomu vlastního
úsudku a zkušeností
- k samotnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a
pomůcek
- k poznávání vlastních pokroků
- k tomu, aby si uvědomil problémy související s realizací vlasního výstupu
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- ověřuje, zda žák dokáže vysvětlit vlastní výtvarný záměr nebo popsat způsob práce
- rozvíjí žákovu schopnost logického a výstižného vyjádření vlastního názoru na výtvarné dílo
- ověřuje, zda žák při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit
a přitom tolerovat názor druhých
- organizuje prezentaci výsledků výtvarné činnosti žáků
- dohlíží na dodržování etiky komunikace
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k budování sebedůvěry a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, umožňuje každému žákovi zažít
úspěch
- k tomu, aby respektovali výtvarné snahy méně nadaných spolužáků
- k respektování rozdílů v pracovním tempu jednotlivých žáků
- k vytváření příjemné atmosféry ve třídě
- k aktivní práci v týmu na společném výtvarném úkolu
- k respektování pravidel při práci v týmu, k jejich dodržování a svou pracovní činností kladně ovlivňovat
kvalitu společné práce
- k respektu různých názorů na výtvarné dílo, aby žák dokázal čerpat z toho, co druzí říkají a jakým
způsobem pracují
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k respektování názoru druhých
- k chápání významu ochrany kulturního dědictví a k respektu výtvarného projevu jiných kultur
- k prezentaci výsledků vlastní práce
- k účastnění se výtvarných soutěží
- k podpoře občanského cítění při vytváření propagačních materiálů
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování vymezených pravidel
- k bezpečnému a účinnému užívání materiálů
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- ke správnému používání a peči o výtvarné pomůcky
1. stupeň
1. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Žák:

Žák:

- rozpozná a
pojmenovává prvky
vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy,
objekty), porovnává je
a třídí na základě
odlišností
vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů,
zážitků a představ –
s dopomocí učitele
- v tvorbě projevuje své
vlastní životní
zkušenosti, uplatňuje
při tom v plošném i
prostorovém
uspořádání linie,
tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a
jejich kombinace
- vyjadřuje rozdíly při
vnímání událostí
různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky

- pozoruje přírodniny,
rostliny a zvířata
- poznává základní barvy
a jejich různé využití
- snaží se vystihnout tvar
a barvu přírodnin
- hraje si s barvou a linií
- obkreslí připravenou
šablonu, dokreslí
detaily

- hra s barvou
- linie, výrazové
vlastnosti
- kresba – pero, tuš,
pastel

OSV

- vyjadřuje své prožitky z
domova, z cesty do
školy, z výletu
- kreslí dle námětu na
základě vlastních
prožitků
- provádí jednoduché
dekorativní kreslení,
otisky přírodnin
- naslouchá říkadlům,
pohádkám – vyjadřuje
zážitky
- vyjadřuje příběh
kresbou, malbou
- seznamuje se s
různými výtvarnými
technikami
- výtvarně dotváří
přírodniny na základě
svých představ
- kombinuje přírodní a
umělé materiály
- seznámí se se známými
ilustrátory
- zabývá se
prostorovými hrami se
stavebnicovými prvky
- modeluje přírodniny a
jednoduché

- kresba, otisk, tisk

ENV

- interpretuje podle
svých schopností
různá vizuálně
obrazná vyjádření;
odlišné interpretace
porovnává se svojí
dosavadní zkušeností
- na základě vlastní
zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje
obsah vizuálně
obrazných vyjádření,

Prv
ENV

OSV
Prvouka

- malba
- kresba – různým
materiálem (tuš,
pastel
- míchání barev,
zapouštění

Čj

- práce s přírodninami
a netradičními
materiály

ENV

Hv

Čj
OSV

- prostorové stavby a
modelování

OSV – kreativita
M
Prv
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která samostatně
vytvořil, vybral či
upravil

pohádkové postavy

2. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Čj

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

- rozpoznává a
pojmenovává prvky
vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy,
objekty); porovnává je
a třídí na základě
odlišností
vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů,
zážitků a představ
- v tvorbě projevuje své
vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje
při tom v plošném i
prostorovém
uspořádání linie,
tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a
jejich kombinace

- užívá základní
klasifikaci barev,
chápe vlastnosti
studených a teplých
barev, výtvarně
vyjadřuje své pocity a
emoce

- teplé, studené a
neutrální barvy,
lineární kresba,
souměrnost,
rovnoběžnost, tvary,
objemy

- uvědoměle zachází s
různými prostředky a
materiály, řadí prvky
na ploše, užívá
přírodnin ve
výtvarném pojetí,
rozvíjí estetické cítění

- práce s modelovací
hmotou, modelování
předmětů, práce s
přírodninami,
dotváření obrázků

- vyjadřuje rozdíly při
- rozvíjí smysl pro krásu
vnímání události
a vztah k životnímu
různými smysly a pro
prostředí, aktivní
jejich vizuálně obrazné
práce s ilustracemi,
vyjádření volí vhodné
poznává některé
prostředky
aspekty bydlení
- interpretuje podle
svých schopností
různá vizuálně
obrazná vyjádření;
odlišné interpretace
porovnává se svou
dosavadní zkušeností

- prohlubuje své
zkušenosti s
hračkami, loutkami a
maňásky

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Pč – činnosti ve Vv se
prolínají s činnostmi v PČ
(lepení, stříhání,
modelování)
Hv – využití rytmu písní,
říkadel při řazení prvků
PRV – vztah k přírodě,
využití přírodnin, ochrana
životního prostředí
M – využití znalostí názvů
geometrických tvarů
Čj – ilustrace dětských
knih, pohádky-četba
Průřezová témata:

- modelování věcí
sloužících člověku,
jednoduchého
obytného prostoru a
pohádkových postav,
sledování předmětu z
hlediska tvaru
- prohlídka knih různých
ilustrátorů, návštěva
výstavy, beseda o tom,
jak si děti hrály dříve,
návštěva knihovny,
regionální památky

3. ročník

291

OSV – Kooperace a
kompetice (spolupráce v
kolektivu), Sebepoznání a
sebepojetí
MKV – Lidské vztahy
(zapojování žáků z
odlišného sociálního
prostředí)
ENV – Vztah člověka k
prostředí
MED– Tvorba mediálního
sdělení

Očekávané výstupy z RVP
ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

- v tvorbě projevuje své
vlastní zkušenosti;
uplatňuje při tom v
plošném i prostorovém
uspořádání

- rozvíjí svou
představivost
- řeší přiměřené úkoly
v plošných i v
prostorových vztazích
- uplatňuje vlastní
zkušenost a fantazii
- vyjadřuje své zážitky

- tematické práce

- rozpoznává a
pojmenovává prvky
virtuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary,
barvy), porovnává je a
třídí

- lineární kresba,
souměrnost,
rovnoběžnost, tvary,
objemy

- uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty
a další prvky a jejich
kombinace
- rozpoznává a
pojmenovává prvky
vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty);
porovnává je a třídí na
základě odlišností
vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů,
zážitků a představ

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

- rozvíjí svou fantazii
- vytváří si vztah přírodě
- pozoruje přírodu
v jednotlivých ročních
období

- ilustrace říkadel

Pč – činnosti ve Vv se
prolínají s činnostmi v PČ
(lepení, stříhání,
modelování)

- náměty ze života dětí a
dospělých

Hv – využití rytmu písní,
říkadel při řazení prvků

- výtvarné vyprávění
příběhu

Prv – vztah k přírodě,
využití přírodnin, ochrana
životního prostředí

- ilustrace pohádky

- dotváření přírodnin na
základě představ
- prostorové
seskupování přírodních
materiálů
- otiskování listů, kůry,
rostlin

- vnímá předměty
z hlediska funkce, tvaru

- vtlačování do plastelíny

- začíná vědomě míchat
barvy

- barevný kontrast a
harmonie

- rozvíjí smysl pro krásu
a vztah k životnímu
prostředí

- používání vodových a
temperových barev

- pracuje s ilustracemi
- využívá vlastní
zkušenosti
- řeší přiměřené úkoly v
prostorových pracích
individuálně, ve

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- modelování předmětů
denní potřeby
- rytí do plastelíny
- výroba domečku a
vytváření staveb
v přírodě
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M – využití znalostí názvů
geometrických tvarů
Čj – ilustrace dětských
knih, pohádky-četba
Průřezová témata:
OSV – Kooperace a
kompetice (spolupráce v
kolektivu), Sebepoznání a
sebepojetí
MKV – Lidské vztahy
ENV – Vztah člověka k
prostředí
MED – Tvorba mediálního
sdělení (výstavy)

dvojicích, ve skupinách
- interpretuje podle
svých schopností různá
vizuálně obrazná
vyjádření; odlišné
interpretace porovnává
se svou dosavadní
zkušeností

- pracuje s dětskými
knihami
- vytváří si zájem o
výtvarné dílo a četbu
- uvědomí si význam
hraček v životě dítěte
- všímá si techniky
ilustrací

- funkce ilustrace
- nejznámější ilustrátoři
- funkce hraček, loutek
- seznámení s různými
druhy výtvarného umění
- návštěva výstavy,
knihovny, regionální
památky

- rozliší malířství,
sochařství, architekturu
4. a 5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- při vlastních tvůrčích
činnostech
pojmenovává prvky
vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je
na základě vztahů
(světlostní poměry,
barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)

- hraje si s barvou
- zapouští, překrývá
- barevné kontrasty
- ovládá základní
technické dovednosti

- užívá a kombinuje
prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve
vztahu k celku: v
plošném vyjádření linie a
barevné plochy; v
objemovém vyjádření
modelování a
skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve
vztahu k vlastnímu tělu i
jako nezávislý model
- při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na
projevení vlastních

- vytváří volný výtvarný
projev - doplňuje je
pozorováním
skutečnosti
- výtvarně vyjadřuje
zážitky, události,
přírody
- maluje, kreslí, linie,
tvar
- obrazně vyjadřuje –
hračky, objekty,
ilustruje texty, volně
maluje
- vyjadřuje lineárně a
barevně vnitřní stavbu,
rostlin

- kombinuje výtvarné
techniky

Učivo

- tematické práce
- abstrakce
- portrét
- barevné kontrasty
- tempera, vodová
barva, pastel

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Pč - činnosti ve Vv se
prolínají s činnostmi v PČ
(lepení, stříhání,
modelování)
M – využití znalostí
geometrických tvarů
OSV - osobnostní rozvoj

- výtvarné vyprávění
příběhu
- roční období
- přírodniny
- dotváření
- věci denní potřeby
- tuš, tempera,
kolorovaná kresba

Př – vztah k přírodě,
ochrana životního
prostředí, morfologická
stavba rostlin

- stavba rostlin
- zvířata a jejich
domovy
- rodina

ENV - vztah a výchova k
životnímu prostředí
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Čj – četba knih, ilustrátoři,
znalost pohádek

životních zkušeností i na
tvorbu vyjádření, která
mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší
sociální vztahy
- nalézá vhodné
prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření
vzniklá na základě
vztahu zrakového
vnímání k vnímání
dalšími smysly;
uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové
tvorbě
- osobitost svého
vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k
tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného
vyjádření; pro vyjádření
nových i neobvyklých
pocitů a prožitků
svobodně volí a
kombinuje prostředky
- porovnává různé
interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace
- nalézá a do
komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných
vyjádření, která
samostatně vytvořil,
vybral či upravil

- kreslí zvířata s
možností dotvářet
přírodní formy na
základě fantazie

- tempera, frotáž,
kombinovaná technika

- kreslí na základě
vlastního prožitku
linie, tvary, objemy
- umí organizovat
vlastní výtvarnou práci

-

geometrické tvary
lineární tvorba
prostorová tvorba
koláž, tuš, pastelka,
tužka
- plastelína, práce
s papírem

Vl – architektura

- výtvarně vyjadřuje své
zážitky, věci
- řeší barevný vztah
objektu a prostředí

- výtvarné vyjádření
hudby
- vyjádření svých pocitů
- míchání barev
- zapouštění barev

Hv - poslech hudby

- seznamuje se s
jednoduchými
grafickými technikami

-

modelování
OSV - kreativita
dekorativní kompozice
užité umění
dekorace - ornamenty

- individuálně a
skupinově pracuje
různými technikami s
velkými formáty

-

plakáty
koláž
lepení
otisky

OSV - komunikace

2. stupeň
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- vybírá, kombinuje a
vytváří prostředky pro
vlastní osobité
vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s
účinky již existujících i
běžně užívaných
vizuálně obrazných
vyjádření

- identifikuje základní
Vývoj dějin umění od
umělecké slohy
pravěku
- aplikuje tyto poznatky
- po antický Řím
k vytvoření vlastních děl
- pracuje s reprodukcemi
významných památek

- užívá vizuálně obrazná
vyjádření k
zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností
získaných ostatními
smysly a k zaznamenání
podnětů z představ a
fantazie

- ovládá základní
výtvarné techniky
- vybírá, míchá a
pojmenovává barvy,
vytváří textury, struktury
- užívá kontrastu
- pracuje s materiálem a
prostorem

- vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje
je pro vyjádření
vlastních zkušeností,
vjemů, představ a
poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich
vztahů pro získání
osobitých výsledků
- ověřuje komunikační
účinky vybraných,
upravených či
samostatně
vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v
sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu
pro jejich prezentaci

D – světové i české dějiny
Čj – báje a pověsti
M – půdorys
MKV – Kulturní diference
EGS – Objevujeme Evropu
a svět

Teoretické pojmy
výtvarné výchovy
Techniky: kresba,
malba, grafika,
prostorová tvorba,
digitální
média, výtvarná akce
Barva a obrazová
kompozice:
kontrast, proporce,
barevné schéma
- vytváří vlastní výtvarné Aktuální témata
postupy, kombinuje je
Témata související s
dle vlastních zkušeností aktuálním
a představ
kulturním děním, s
- tvoří fantazijní kresbu
aktuálními
- ve své tvorbě reflektuje trendy v životech dětí, s
současné umělecké a
učivem probíraným v
společenské dění
ostatních předmětech

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí, kreativita

- vybírá název výtvarným Prezentace vlastního
dílům, své stanovisko
díla
podporuje argumenty

OSV – Komunikace

Př – Příroda kolem nás
ENV – Vztah člověka a
prostředí
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí,
Kreativita, Mezilidské
vztahy,
Kooperace

MKV – Práce v realizačním
týmu

7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Žák:

Žák:

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

- zná základní
charakteristiku
jednotlivých uměleckých
slohů
- uvede typické znaky
pro jednotlivá období
- uvědoměle čerpá z
poznatků z dějin umění
ve vlastní tvorbě
- pracuje s reprodukcemi
významných památek
- ovládá základní
výtvarné techniky
- vybírá, míchá a
pojmenovává barvy,
vytváří textury, struktury
- užívá kontrastu
- pracuje s materiálem a
prostorem

- užívá vizuálně obrazná
vyjádření k
zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností
získaných ostatními
smysly a k zaznamenání
podnětů z představ a
fantazie

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

- ve své tvorbě reflektuje
současné umělecké a
společenské dění
- vytváří originální dílo
dle své fantazie
- vytváří vlastní výtvarné
postupy, kombinuje je
dle vlastních zkušeností
a představ

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

- vybírá název výtvarným
dílům, své stanovisko
podporuje argumenty

Vývoj dějin umění od
počátků středověku po
romantismus (včetně)

D – světové i české dějiny
MKV – Kulturní diference
EGS – Objevujeme Evropu
a svět

Teoretické pojmy
výtvarné výchovy
Techniky: kresba,
malba, grafika,
prostorová tvorba,
digitální
média, výtvarná akce
Barva a obrazová
kompozice:
kontrast, proporce,
barevné schéma
Aktuální témata
Témata související s
aktuálním
kulturním děním, s
aktuálními
trendy v životech dětí, s
učivem
probíraným v ostatních
předmětech

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí, kreativita

Prezentace vlastního
díla

OSV – Komunikace

Př – příroda kolem nás
ENV – Vztah člověka a
prostředí
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí,
Kreativita, Mezilidské
vztahy,
Kooperace

MKV – Práce v realizačním
týmu

8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Žák:

Žák:

- porovnává na
konkrétních příkladech
různé interpretace
vizuálně obrazného
vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s
vědomím osobní,
společenské a kulturní
podmíněnosti svých
hodnotových soudů

- chápe pojem
vizuálního zjednodušení
- v díle uplatňuje
koncept
- rozlišuje mezi
jednotlivými styly
moderního umění
- interpretuje světová
díla

Vývoj dějin umění od
realismu do
surrealismu

- užívá prostředky pro
zachycení jevů a
procesů v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá
některé metody
uplatňované v
současném výtvarném
umění a digitálních
médiích – počítačová
grafika, fotografie,
video, animace

- vybírá, míchá a
pojmenovává barvy,
vytváří textury,
struktury
- aplikuje v dílech
kompoziční postupy
- pracuje s materiálem a
prostorem
- práce s omezenou
barevnou škálou
- užívá poměřování
proporcí
- vytváří vlastní výtvarné
postupy, kombinuje dle
vlastních zkušeností a
představ
- ve své tvorbě
reflektuje současné
umělecké a společenské
dění
- seberealizuje se
- vyjadřuje osobní postoj
k dění okolo něj

Teoretické pojmy
výtvarné výchovy
Techniky: kresba,
malba, grafika,
prostorová tvorba,
digitální
média, výtvarná akce
Barva a obrazová
kompozice:
kontrast, proporce,
barevné schéma

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí, kreativita

Aktuální témata
Témata související s
aktuálním
kulturním děním, s
aktuálními
trendy v životech dětí, s
učivem
probíraných v ostatních
předmětech

Př – člověk a svět

- prezentuje svá
výtvarná díla

Prezentace vlastního
díla

- vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje
je pro vyjádření
vlastních zkušeností,
vjemů, představ a
poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich
vztahů pro získání
osobitých výsledků
- ověřuje komunikační
účinky vybraných,
upravených či
samostatně
vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v
sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu
pro jejich prezentaci

D – světové i české dějiny
M – poměr, geometrické
tvary

MKV – Kulturní diference

Z – svět kolem nás
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí,
Kreativita, Mezilidské
vztahy,
Psychohygiena, Kooperace
MKV – Tvorba mediálního
sdělení
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OSV – Komunikace
MKV – Práce v realizačním
týmu

9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Žák:

Žák:

- porovnává na
konkrétních příkladech
různé interpretace
vizuálně obrazného
vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s
vědomím osobní,
společenské a kulturní
podmíněnosti svých
hodnotových soudů

- chápe pojem
vizuálního zjednodušení
- v díle uplatňuje
koncept
- rozlišuje mezi
jednotlivými styly
moderního umění
- interpretuje světová
díla

Akční malba až
konceptuální umění

MKV – Kulturní diference

- užívá prostředky pro
zachycení jevů a
procesů v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá
některé metody
uplatňované v
současném výtvarném
umění a digitálních
médiích – počítačová
grafika, fotografie,
video, animace

- vybírá, míchá a
pojmenovává barvy,
vytváří textury,
struktury
- aplikuje v dílech
kompoziční postupy
- pracuje s materiálem a
prostorem
- práce s omezenou
barevnou škálou
- užívá poměřování
proporcí
- vytváří vlastní výtvarné
postupy, kombinuje dle
vlastních zkušeností a
představ
- ve své tvorbě
reflektuje současné
umělecké a společenské
dění
- seberealizuje se
- vyjadřuje osobní postoj
k dění okolo něj

Teoretické pojmy
výtvarné výchovy
Techniky: kresba,
malba, grafika,
prostorová tvorba,
digitální
média, výtvarná akce
Barva a obrazová
kompozice:
kontrast, proporce,
barevné schéma

OSV – Sebepoznání a
sebepojetí, kreativita

Aktuální témata
Témata související s
aktuálním
kulturním děním, s
aktuálními
trendy v životech dětí, s
učivem
probíraných v ostatních
předmětech

Př – člověk a svět

- prezentuje svá
výtvarná díla

Prezentace vlastního
díla

- vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje
je pro vyjádření
vlastních zkušeností,
vjemů, představ a
poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich
vztahů pro získání
osobitých výsledků
- ověřuje komunikační
účinky vybraných,
upravených či
samostatně
vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v
sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu

EGS – Objevujeme Evropu
a svět

Z – svět kolem nás
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí,
Kreativita, Mezilidské
vztahy,
Psychohygiena, Kooperace
MV – Tvorba mediálního
sdělení
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OSV – Komunikace
MKV – Práce v realizačním
týmu

pro jejich prezentaci

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření ( dle RVP
ZV):
1. Výtvarná výchova – 1. období 1. stupně
- zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
- rozpozná, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní,
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
- uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své
činnosti sdělit svým spolužákům
2. Výtvarná výchova – 2. období 1. stupně
- uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
- rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní
vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného
života (s dopomocí učitele)
- při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků,
zkušeností a fantazie
- vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla
3. Výtvarná výchova – 2. stupeň
- uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru
- uplatňuje linie, barva, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru,
využívá jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
- při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
- vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své potřeby a pocity
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5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předměty: Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Charakteristika vzdělávací oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno
mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život
a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví
jednou z priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky,
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé
bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví způsob jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným
poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných
situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení
zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí
o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu
s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na
činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace
v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve
shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně
ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou
ve škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování
a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních
přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích
oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací
obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají
(aplikují), a do života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho
složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na
obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují
zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného
chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech.
Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje
výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální
výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích,
manželství a rodině, škole i společenství vrstevníků.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví,
směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
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Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž
smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové
činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti
a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života.
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu
a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je
postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního
porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické
předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních
oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné
výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají
korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách
tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností,
které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.)
zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy
nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z disponibilní časové
dotace). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale
paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat
(z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických
polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových
situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že
zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství
spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově
vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností.
Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně
zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede
žáky k:
poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot
pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou
příznivých vztahů
poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co
zdraví ohrožuje a poškozuje
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-

-

využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu,
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé
životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se
základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu
pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech
a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých, mimořádných událostí
aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci

5.8.1 Výchova ke zdraví
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Přidělení hodin do ročníků
6. ročník
1

7. ročník
0

1. stupeň
8. ročník 9. ročník
1
0

celkem
2

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho
složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na
obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují
zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného
chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k
individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví obsahuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví výchovu k
mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci
si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině,
škole a společenství vrstevníků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede
žáky k:
-poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných
prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a
rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví
ohrožuje a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování
způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a
využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními
etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
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- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru
profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.
- ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání
osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve
škole i v obci
Místo realizace: Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět, probíhá v jednotlivých
třídách. Součástí výuky jsou exkurze, projektové vyučování, skupinové práce, videa, besedy.
V průběhu výuky jsou uplatňována následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace
- poznávání lidí, cvičení sebekontroly
- organizace vlastního volného času
- mezilidské vztahy
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti, komunikace
- psychohygiena, uvolnění, relaxace
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
- princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
- základní podmínky života
- vliv životního prostředí na zdraví lidí
Výchova demokratického občana
– Občan, občanská společnost a stát
– odpovědnost za své postoje a činy
Mediální výchova
– Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
– kritické přístupy k reklamě a ke zpravodajství, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
– vliv médií na každodenní život, role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání
dne, vnímání autora mediálních sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení
- k získávání dostatku informací z různých oborů společenského života
- k hodnocení získaných poznatků a vyvozování závěrů
- k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k vnímání nejrůznějších problémových situací
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k tvořivému přístupu k řešení problému a k hledání řešení
ke kritickému myšlení
k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k formulování svých myšlenek a názorů kultivovaným způsobem
- k uplatňování vhodných způsobů komunikace
- k naslouchání druhým lidem a k vhodným reakcím
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k uvědomování si odlišností a jedinečnosti každého člověka
- k rozvíjení sebedůvěry
- k uvědomění si významu vůle
- k hodnocení práce vlastní i ostatních
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k respektování názorů a zájmů druhých lidí
- k formování volních a charakterových rysů
- k zodpovědnosti rozhodovat se podle dané situace
- k rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k využívání získaných vědomostí v běžné praxi
Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- respektuje přijatá pravidla
soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v
komunitě

- vysvětlí význam
aktivního naslouchání
- vysvětlí pravidla
dialogu, analyzuje
nedostatky při
komunikaci
- rozpoznává rozdíly mezi
asertivní a manipulativní
komunikací
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Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Vztahy mezi lidmi
a formy soužití
Komunikace

OSV - poznávání lidí
OSV - mezilidské
vztahy
OSV - komunikace
OSV - kooperace
OSV - řešení problémů
Ov

- využívá empatické
naslouchání
- vysvětlí role členů komunity
(rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z
hlediska prospěšnosti zdraví

- dokáže vysvětlit rozdíly
mezi láskou a přátelstvím
- rozlišuje rodinu vlastní,
nevlastní a náhradní

Láska, přátelství

OSV - sebeorganizace

Rodina

Ov, D

Vrstevnická
skupina

- vysvětlí rozdíl mezi
adopcí dítěte a
pěstounskou péčí
- zdůvodní negativní
postoj ke skupinám,
které využívají, týrají a
negativně ovlivňují život
jedince
- vysvětluje a dodržuje
pravidla školního řádu

- posoudí různé způsoby chování
lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví

- vysvětlí význam duševní Duševní zdraví
hygieny
Relaxace
- použije a vyzkouší si
prakticky relaxační
techniky

Tv, Ov, Čj

- usiluje v rámci svých možností
a zkušeností o aktivní podporu
zdraví

- vysvětlí pojem sociální
zdraví

Sociální zdraví

OSV – poznávání lidí

Duchovní zdraví

OSV - mezilidské
vztahy

- rozliší duševní a
duchovní zdraví

Zdraví a pohyb

- posoudí význam
adekvátního pohybu pro
kvalitu života

Životospráva –
režim dne, spánek

- vysvětlí význam
zdravého spánku

- vyjádří vlastní názor k
problematice zdraví a diskutuje

OSV – komunikace
OSV – kooperace
OSV - řešení problémů
OSV - postoje a etika

- sestaví zásady
správného režimu dne a
trávení volného času

Ov, Tv

- pochopí a vysvětlí
Zdravý způsob
význam zdravé výživy pro života a péče o

Příprava pokrmů
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Ov, Tv

o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším okolí

rozvoj a zdraví člověka

zdraví

- rozliší základní dělení
dne na pracovní, volnou
a spánkovou část

Strava

- vysvětlí význam
pravidelného stravování
v biorytmu člověka

ENV - životní prostředí

Vliv prostředí na
ENV - člověk a
prostředí
zdraví (kvalita
ovzduší, vody, hluk,
osvětlení, teplota)

- posoudí vliv prostředí
na zdraví
- dává do souvislostí složení
stravy a způsob stravování s
rozvojem civilizačních nemocí a
v rámci svých možností
uplatňuje zdravé stravovací
návyky

- porozumí příčinám a
následkům nevhodného
složení, množství stravy
na lidský organizmus

Civilizační
onemocnění
Podvýživa, obezita

OSV - sebeorganizace,
psychohygiena,
kreativita,
poznávání lidí

Zdravý způsob
- pochopí souvislosti
života a péče o
mezi příjmem a výdejem
zdraví
energie vzhledem k věku,
pohlaví, práci a aktivitě
Strava, energie,
kalorická hodnota
- zhodnotí alternativní
stravy.
způsoby výživy ve vztahu
k vývoji lidského
Alternativní
organizmu
způsoby výživy
- vysvětlí konzumní
způsob života a jeho vliv
na vznik zdravotních
obtíží

Konzumní život

- samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti k
regeneraci organismu,
překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

- vysvětlí a zhodnotí
význam osvěty v oblasti
zdravotní prevence

Program zdraví 21,
Zdraví2020

Tv, Inf

- respektuje změny v období
dospívání, vhodně na ně
reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

- popíše základní znaky
dospívání

Změny v životě
člověka a jejich
reflexe

Př, Ov

- prakticky si vyzkouší
relaxační techniky,
meditaci

- vysvětlí známé pojmy
z oblasti sexuální
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Dospívání – zdraví
reprodukční

výchovy

soustavy

- uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc sobě
nebo druhým

- posoudí a vysvětlí
zdravé a vyrovnané
sebevědomí

Rizika ohrožující
zdraví a jejich
prevence

- hledá a vytváří si
pozitivní vztah k sobě
samému

Osobnostní a
sociální rozvoj

OSV - postoje a etika

Sebevědomí

Ov, Vv

- vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi

- vytváří si pozitivní a
empatický vztah
k druhým lidem

- vysvětlí rozdíl mezi
škádlením a šikanou

MKV - media a
společnost
OSV - řešení problémů

Respekt
Šikana

- rozlišuje pozitivní a
negativní stránky
mezilidských vztahů
- popíše příčiny vedoucí
k agresivitě a hledá
možnosti prevence

Chování, empatie,
tolerance
Agrese
Komunikace
Prevence

OSV - poznávání lidí,
mezilidské vztahy,
komunikace,
kooperace, řešení
problémů
Ov

Vandalizmus

- posoudí projevy
vandalizmu a vulgarizmů
ve společnosti
- projevuje odpovědné chování v
rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení
zdraví a osobního bezpečí; v
případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

-umí vyjádřit pochvalu a
také ji přijmout
-pochopí význam a sílu
slova a správně je
používat v hodnocení
druhých
-porozumí rizikům
závislosti na alkoholu,
nikotinu
-zná a prakticky využívá
různé způsoby odmítnutí
drogy
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Pochvala,
hodnocení
druhých
Závislost na
alkoholu, nikotinu

OSV - rozvoj
poznávání,
sebeorganizace,
psychohygiena,
kreativita
Ov

- uplatňuje adekvátní způsoby
chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

-dokáže využívat znalosti
o mimořádných
událostech v ochraně a
prevenci těchto událostí

Ochrana člověka
za mimořádných
událostí

Ov

- ví a ovládá co je IZS
-dodržuje základní
pravidla chování při
mimořádných situacích
8. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

-zdůvodní význam zdraví
jako základní lidskou
hodnotu

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Hodnota a
podpora zdraví
Fyzické zdraví

OSV - rozvoj
poznávání,
sebeorganizace,
psychohygiena,
kreativita

-na příkladech
z praktického života
zhodnotí význam pohybu,
tělesné hygieny a vyvážené
stravy pro zdravý životní
styl

Ov, Tv

-vysvětlí pojem zdraví jako
stav fyzické, psychické,
sociální a duchovní pohody
-zdůvodní význam tělesné
kondice, tělesné hygieny a
vyvážené stravy pro zdravý
životní styl
- posoudí různé způsoby chování
lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní
podpory zdraví

-vysvětlí souvislosti mezi
stresem a vznikem
duševního onemocnění

- usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu

-vyhledává pozitivní životní

Duševní zdraví

Tv, Ov, Čj

Stres

OSV - poznávání lidí,
mezilidské vztahy

Relaxace
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Sociální zdraví

OSV - komunikace,
kooperace, řešení

zdraví

cíle

Duchovní zdraví

-vysvětlí význam
svobodného myšlení

Zdraví a pohyb

problémů, postoje a
etika
Ov, Tv

-srovná souvislosti mezi
životosprávou a zdravím
- uplatňuje osvojené preventivní
způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými,
přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

-vyhledá a analyzuje příčiny
nevhodných stravovacích
návyků a pokusí se o jejich
nápravu
-vysvětlí svými slovy
poruchy výživy, hledá
nápravu, prevenci
-zhodnotí možnosti
ochrany organizmu před
civilizačním onemocněním

Stravovací
návyky
Civilizační
onemocnění

Příprava pokrmů
MKV - media a
společnost

Poruchy příjmu
potravy
(anorexie,
bulimie)
Dieta, cukrovka

-posoudí příčiny vzniku
civilizačních onemocnění
-projevuje odpovědný vztah k
sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu; dobrovolně se
podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce

-posoudí výživovou
hodnotu potravin, kvalitu a
trvanlivost
-při stravování dbá na
jakost, složení a hygienu
potravin
-rozezná klamavou reklamu
a navrhne ochranu proti
reklamě

- respektuje změny v období
dospívání, vhodně na ně reaguje;
kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví

-vysvětlí proces
biologických změn v době
dospívání
-vysvětlí známé pojmy
z oblasti sexuální výchovy

Ekologie
Kvalita potravin
Reklama
Výživová
hodnota
potravin

Změny v životě
člověka
Partnerská
láska, sex,
manželství,
rodina,
těhotenství
Interrupce,
antikoncepce
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MKV - media a
společnost

Př, Ov

Péče o dítě
- respektuje význam sexuality v
souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními
cíli; chápe význam zdrženlivosti v
dospívání a odpovědného
sexuálního chování

-zhodnotí, jaký význam má
sexuální výchova pro
zdravý vývoj osobnosti

Prostituce,
pornografie,
promiskuita

-vysvětlí význam
zdrženlivosti a
odpovědného sexuálního
chování

Deviace

- uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc sobě
nebo druhým

-hodnotí své chování a
jednání ve vztahu
k vlastním emocím

Rizika ohrožující
zdraví a jejich
prevence

-hledá efektivní způsoby
ovládání vlastních emocí

Osobnostní a
sociální rozvoj

-zhodnotí možnosti účinné
pomoci při projevech násilí

Sebevědomí

-zdůvodní nebezpečí vlivu
závislostí na zdraví člověka

Poruchy
pohlavní
identity
MKV - media a
společnost
OSV - řešení
problémů
OSV - postoje a etika
Ov, Vv, Čj

Respekt
Drogy a jiné
závislosti

-vysvětlí rizika závislostí na
drogách
-vysvětlí důvody braní drog
-na příkladech z okolí
vysvětlí nebezpečí užívání
drog, alkoholu
- projevuje odpovědné chování v
rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení
zdraví a osobního bezpečí; v
případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

-chápe význam morálky a
pomoci potřebným

- uplatňuje adekvátní způsoby
chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

- využívá a aplikuje správné
postupy první pomoci při
ošetřování zraněných

-umí poskytnout adekvátní
první pomoc

Pochvala,
hodnocení
druhých
Morálka

OSV - rozvoj
poznávání,
sebeorganizace,
psychohygiena,
kreativita, postoje a
etika
Ov

-dokáže uplatnit správné
informace o mimořádné
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Ochrana
člověka za
mimořádných
událostí

Ov
MED - media a
společnost

události v tísňovém volání,
-spolupracuje s IZS
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
-

-

chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu
zdraví
projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy
a zdravého stravování
svěří se se zdravotním problémem
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek
a provozováním hazardních her
uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou
pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla
chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci
při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel

5.8.2 Tělesná výchova
Přidělení hodin do ročníků

1. ročník
2

6. ročník
2

2. ročník
2

1. stupeň
3. ročník 4. ročník
2
2

5. ročník
2

7. ročník
2

2. stupeň
8. ročník 9. ročník
2
2

8

celkem
10

Charakteristika předmětu - 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Tělesná výchova je zaměřená na pohybově účinné ovlivnění způsobu života žáků, na posílení jejich zdraví
a tělesné zdatnosti a kultivovaného pohybového projevu.
Cílem tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ je přispívat k všestrannému tělesnému rozvoji žáků.
Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová
omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat.
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Učební činnost žáků směřuje k tomu, aby si osvojili
- nové pohybové dovednosti
- správné držení těla
- základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady
- pravidla jednoduchých her
- základy pořadových cvičení (nástup, pozdrav)
- radostný pocit z pohybu
- vnímání a reagování na povely učitele (slova, gestikulace, píšťalka)
- přípravu na sportovní výkon (vhodné oblečení, obuv, úprava vlasů, odložení cenností)
- základy plaveckých dovedností
Tělovýchovné chvilky je vhodné vkládat i do ostatních předmětů. Zařazují se při projevech únavy žáků,
motivace, relaxace.
Tělesná výchova se realizuje v 1. – 5. ročníku ZŠ. Disponuje dvěma vyučovacími hodinami týdně. Základní
výuka plavání se realizuje na naší škole již od 1. ročníku. Žáci všech ročníků během týdne střídají jednu
hodinu Tv v tělocvičně a jednu hodinu v bazéně, kde je realizován plavecký výcvik.
V zimě se dle počasí zařazují zimní sporty – sáňkování, bobování a bruslení na školním kluzišti. Ledová
plocha se připravuje v závislosti na počasí.
Obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které ji doplňují nebo
aplikují: Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
V 1. ročníku se tělocvičné chvilky zařazují do všech předmětů. Relaxační chvilky se zařazují do všech
vzdělávacích oblastí na 1. stupni.
Předmětem tělesná výchova se prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Poznávání lidí
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Psychohygiena
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kreativita
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Kooperace a kompetice
- Hodnoty, postoje a praktická etika
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova
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-

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

Mediální výchova
- Fungování a vliv médií ve společnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky
- k používání odborných názvů tělocvičného nářadí, cviků, částí těla, čímž si žáci přirozeně fixují tyto
odborné termíny
- k objevování nových her, pravidel, tanečních kroků, stylů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky
- k samostatnému hodnocení svých sportovních výkonů
- k vytváření vlastní strategie při skupinových hrách
- ke zlepšování svých výkonů
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k vyjadřování svých názorů (připomínky k pravidlům, nesportovnímu chování), při sportovních hrách
- ke včleňování nových prvků do her a tanečků
- k užívání mimoslovní komunikace
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke spolupráci ve skupině
- k vytváření a respektování daných pravidel
- ke schopnosti požádat o pomoc
- k podpoře vlastní sebedůvěry
- k upevňování mezilidských vztahů (tanečky, skupinky)
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k dodržování pravidel fair play ve sportu
- ke spolupráci a vzájemné pomoci
- k zapojování se do hromadných sportovních akcí (sportovní den, závod v terénu)
- ke sportování v přírodě
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k plnění osobních závazků
- k ochraně svého zdraví
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Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá za příznivých podmínek na přilehlých, venkovních školních hřištích s umělými povrchy a
umělou trávou, při nepříznivém počasí a v zimních měsících v tělocvičně. Venkovní hřiště s pevným
povrchem jsou vhodná pro výuku všech sportovních her (kopaná, košíková, házená, volejbal) i ostatních
míčových her, případně i pro méně tradiční baseball. V areálu hřišť se nachází i atletická dráha spolu s
atletickými sportovišti (skok daleký, vrh koulí, hody, rychlé i dlouhé běhy). Od 6. ročníku probíhá výuka
odděleně, zvlášť pro chlapce a dívky (dle možností školy). Výuka plavání probíhá ve školním bazénu. Škola
dle možností a zájmu žáků organizuje pro žáky 6., 7. a 8. ročníků lyžařský výcvikový kurz.
Předmět tělesná výchova poskytuje žákům prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládání
a využívání různých sportovních činností a návody k rozvoji tělesné zdatnosti a ke zdravému způsobu
života.
Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků navazující těsně na problematiku výchovy ke
zdravému životnímu stylu a k ochraně vlastního zdraví. Směřuje k poznání vlastních pohybových možností a
zájmů a k poznání účinku konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální
pohodu. Pohybové vzdělání postupuje od spontánní pohybové činnosti k řízené činnosti výběrové.
Cílem je:
- samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti
- zařazovat do vlastního denního režimu pohybové činnosti vedoucí
- vést k uspokojení vlastních potřeb a zájmů
- dosáhnout optimální zdatnosti a výkonnosti, regenerovat síly
- kompenzovat jednostranné zatížení
Důležitým faktorem je pozitivní prožitek žáka z pohybu, radost z dobře zvládnuté dovednosti
Charakteristické pro pohybové vzdělání je:
- rozvoj pohybového nadání (diferenciace činnosti i hodnocení žáka)
- odhalení zdravotních oslabení žáka a korekce tohoto oslabení v povinné, nebo zdravotní tělesné výchově
- preventivní využívání speciálních vyrovnávacích a korektivních cvičení pro všechny žáky
Výchovně vzdělávací strategie
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáka souborem klíčových kompetencí, které tvoří důležitý základ pro
další vzdělávání, úspěšný vstup do života a do pracovního procesu.
Učivo je prostředkem k dosažení očekávaných výstupů, které vedou k plnění klíčových kompetencí.
Předmětem Tělesná výchova se prolínají tato průřezová témata:
Výchova demokratického občana
- tělesná výchova vede k pochopení významu řádu, pravidel, zákonů pro fungování společnosti.
Umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím jejích důsledků
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení
dovedností, zapamatování a řešení problémů, dovednosti učení, moje tělo a psychika
(temperament, postoje a hodnoty), co vím o sobě a co nevím, moje chování
seberegulace a seberealizace, cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání,
prožívání, vůle organizace osobního času, plánování učení, stanovení osobních cílů a cesty k jejich
dosažení
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-

-

psychohygiena, dovednosti pro pozitivní myšlení, dobrá organizace času, dovednosti ke zvládání
stresových situací
kreativita, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita, schopnost
vidět věci odlišně)
poznávání lidí, vzájemné poznávání ve skupině, chyby při poznávání lidí
mezilidské vztahy, péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět
očima druhého člověka, respektování, podpora a pomoc
komunikace, řeč těla, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, komunikace v různých
situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů,
vyjednávání), efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti
agresi
řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z
hlediska různých typů problémů a sociálních jevů, problémy v mezilidských vztazích
hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v
chování, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
v oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu o sport k hlubšímu pochopení souvislosti
evropských kořenů olympijských idejí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi
lidmi různých národů a národností.
Multikulturní výchova
- schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy
Environmentální výchova
- vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
Mediální výchova
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k chápání významu pohybových činností pro zdraví člověka a podněcuje v žácích pozitivní vztah k
pohybovým aktivitám
- k pochopení významu posilování kondice pro zdraví a zdatnost člověka
- k chápání významu základních hygienických návyků
- ke kladení důrazu dodržování bezpečnosti při pohybových aktivitách
- k ovládnutí základní první pomoci pro případ poškození zdraví
- ke zvládání základům pravidel vybraných sportovních her a sportů, zvládání základní individuální techniky
systémů a kombinací na školské úrovni
- ke zvládání pohybových dovedností v gymnastice, atletice, plavání a úpolech
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k řešení situací vyskytujících se v akcích sportovních her
- k řešení pracovních problémů nebo poskytnutí přiměřené předlékařské první pomoci při poškození zdraví
(umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž, odsun raněného)
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- ke schopnosti organizovat pohybovou činnost v nestandardních podmínkách (sportovní turnaje, cvičení v
přírodě atd.)
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k vzájemnému naslouchání a oceňování druhých
- k užívání správné sportovní terminologie
- k samostatnému vedení sportovní hry a komunikaci v družstvu
- ke kulturní úrovni komunikace během pohybových aktivit
- k netolerování agresivních, hrubých, vulgárních a nezdvořilých projevů chování žáků
- k důslednému dodržování stanovených pravidel
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k toleranci slabších a zdravotně postižených jedinců v žákovském kolektivu
- k dodržování pravidel v družstvu
- k vzájemnému povzbuzování a podpoře v kolektivu
- k toleranci a úctě k soupeři
- k dodržování pravidel slušného chování
- k jednání v duchu fair – play, netoleruje nesportovní chování
- ke vzájemné spolupráci na zadaných úkolech
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k chápání významu zdravého životního stylu, významu ochrany a posilování zdraví
- k tomu, aby chápali životní prostředí jako významnou součást lidské civilizace
- k estetickému vnímání sportovního prostředí
- ke vzájemné pomoci
- k netolerování patologických projevů chování (drogy, šikana, kriminalita)
- k dodržování daných pravidel
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě,
předchází a minimalizuje případná rizika sportovních aktivity
- k pozitivnímu vztahu ke sportu
- k vytváření podnětného pracovního prostředí
- ke zlepšení sportovních aktivit formou pozitivního hodnocení
Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova
1. stupeň
1. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Žák:

Žák:

- spojuje každodenní

- uvědomuje si
pohybový režim,
spojený s potřebou
rozvíjet své pohybové
dovednosti

- pohybové dovednosti

- podle individuálních
předpokladů zvládá
podle pokynů
jednoduché pohybové
činnosti a usiluje o
jejich zlepšení

- rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti,
pohyblivosti, síly,
koordinace pohybu,
- základy gymnastiky
- základy atletiky
- pohybové hry

pohybovou činnost se
zdravím

- zvládá jednoduché

pohybové činnosti
pro jednotlivce a
skupiny

- rozvíjí schopnost

spolupráce při
týmových činnostech
a soutěžích

- uplatňuje hlavní
zásady hygieny a
bezpečnosti

- reaguje na základní
pokyny a povely
k osvojované činnosti
a k její organizaci
- adaptuje se na vodní
prostředí a zimní
sporty

- uplatňuje své
dovednosti v
jednoduchých
týmových hrách, rozvíjí
smysl pro fair play
- se řídí základními
pravidly bezpečnosti
v tělocvičně, na hřišti,
v bazéně, ve sprchách
a v šatnách, používá
cvičební úbor a
vhodnou obuv
- zvládá zásady osobní
hygieny

- rozumí základním
pokynům, podle povelů
se řídí
- seznamuje se
s prostředím bazénu,
- používá plavecké
pomůcky,
- v souladu
s individuálními
předpoklady zvládá
základní plavecké
dovednosti
- zná základy
sebezáchrany a
bezpečnosti
- bruslení, hry na sněhu

- pohybové hry
s různým zaměřením,
netradiční pohybové
hry a aktivity
- hygiena při TV,
hygiena pohybových
činností
- bezpečnost při
pohybových aktivitách
- organizace a
bezpečnost
cvičebního prostoru
- bezpečnost v šatnách
- bezpečnost v bazéně
- bezpečnost
v nářaďovně
- základní tělocvičné
názvosloví, smluvené
povely a signály
- organizace v prostou
- plavání, hygiena
plavání, vodní
prostředí, základní
plavecké dovednosti
- první pomoc – prvky
sebezáchrany,
ochranné pomůcky
- (bruslení – základní
technika pohybu na
bruslích)
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M – dělení do skupin,
štafetové hry spojené
s numerací,
Čj – využití vyjadřovací
schopnosti a komunikace
Hv – říkadla, rytmické
cvičení
OSV – spolupráce, týmová
hra, fair play, dopomoc
OSV – vůle dosáhnout
lepších výsledků,
překonávat překážky

2. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- spojuje pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost se
zdravím a využívá
nabízené příležitost

- ví, že by měl aktivně
denně cvičit

- zvládá v souladu s
- zná některé pohybové
individuálními
hry
předpoklady
- poznává techniku
jednoduché pohybové
nízkého i
činnosti jednotlivce
polovysokého startu,
nebo činnosti
techniku běhu, skoku
prováděné ve skupině;
do dálky a hodu
usiluje o jejich
kriketovým míčkem
zlepšení
z běhu
- procvičuje spojování
pohybu s hudbou a
netradičním náčiní
- trénuje základní
gymnastické držení
těla, zpevňuje tělo při
gymnastických
cvičeních
- učí se techniku šplhu
na tyči
- ovládá chůzi vpřed a
vzad na lavičce

Učivo

- správné držení těla při
práci v sedě, ve stoje a
při zvedání zátěže;
relaxační cvičení,
správné dýchání;
bezpečnost při
pohybových
činnostech; pohyb v
přírodě; pohybový
režim žáků, délka a
intenzita pohybu,
plavání
- pohybové hry;
netradiční pohybové
hry a aktivity; využití
hraček a netradičního
náčiní při cvičení
- běh: průpravná
cvičení, nízký a
polovysoký start,
rychlý běh (20 - 30, 3050, 60 m) vytrvalostní
běh do 15 min.; skok:
průpravná cvičení,
odraz z místa, skok do
dálky z místa;
- hod: průpravná
cvičení, hod
kriketovým míčkem z
místa, z chůze,
z rozběhu
- skok: skok do dálky z
místa snožmo, skok do
dálky z rozběhu
- rytmická cvičení:
rytmizovaný pohyb,
nápodoba pohybu,
cvičení s hudbou,
vyjádření melodie a
rytmu pohybem,
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Hv – nácvik tanečků
Vv – zachycení pohybu
postavy na obrázku
Prv – význam TV pro
zdraví

Matematika - měření
(metr, stopky, přesnost)

Tělovýchovné chvilky ve
všech vyučovacích
předmětech dle potřeby

Průřezová témata:
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí,
Psychohygiena,
Mezilidské vztahy,
Poznávání lidí,
Komunikace, Kooperace a
kompetice
MKV – Lidské vztahy,
Princip sociálního smíru a
solidarity
ENV – Vztah člověka k
prostředí

-

-

-

jednoduché tance,
seznámení s 2/4 a ¾
tanečním krokem,
estetické držení těla
základní cvičební
polohy, postoje,
pohyby, názvy
používaného nářadí a
náčiní, gymnastické
držení těla, záchrana,
dopomoc, soustředění
na cvičení, rozcvička
šplh na tyči: průpravná
cvičení, příraz
obounož, šplh do 2 m s
dopomocí, šplh bez
dopomoci.
průpravná cvičení pro
kotoul vpřed
kotoul vpřed
průpravná cvičení pro
kotoul vzad
držení míče jednoruč i
obouruč, manipulace s
míčem na místě i v
pohybu, základní druhy
přihrávek, stažení,
střelba a chytání míče,
vybíjená
(zjednodušená
pravidla), dribling
pohyb s míčem i bez
něj, zastavení,
spolupráce při hře,
utkání podle
zjednodušených
pravidel
prevence úrazu, první
pomoc

- spolupracuje při
- dokáže chytit a přihrát
jednoduchých
míč odpovídající
týmových pohybových
velikosti a hmotnosti
činnostech a soutěžích

-

- uplatňuje hlavní
zásady hygieny a
bezpečnosti při
pohybových činnostech
ve známých prostorech
školy

- rozpozná poranění a
přivolá učitele v
případě úrazu

-

- reaguje na základní
pokyny a povely k
osvojované činnosti a
její organizaci

- zná pravidla
bezpečnosti a fair play
při sportovních
činnostech
- zná při pohybové
činnosti základní

- pravidla bezpečnosti a
fair play při
sportovních činnostech
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- adaptuje se na vodní
prostředí, dodržuje
hygienu plavání,
zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady základní
plavecké dovednosti

tělocvičné názvosloví
- zvládá adaptaci na
vodní prostředí, snaží
se dodržovat hygienu
plavání, na základě
svých předpokladů
zvládá základní
plavecké dovednosti

- hygiena plavání,
adaptace na vodní
prostředí, základní
plavecké dovednosti
- prvky sebezáchrany a
bezpečnosti

3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

- spojuje pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost se
zdravím a využívá
nabízené příležitost

- uvědomuje si význam
pohybu pro zdraví
- chápe, že různá cvičení
mají různé účinky
- dodržuje zásady
správného dýchání,
držení těla
- zařazuje do svého
režimu zdravotní
cvičení

- správné držení těla
při práci v sedě, ve
stoje a při zvedání
zátěže
- relaxační cvičení,
správné dýchání
- bezpečnost při
pohybových
činnostech
- pohyb v přírodě
- pohybový režim žáků,
délka a intenzita
pohybu
- plavání
- pohybové hry;
netradiční pohybové hry
a aktivity; využití
netradičního náčiní při
cvičení
- běh: průpravná
cvičení, nízký a
polovysoký start, rychlý
běh (50-60 m),
vytrvalostní běh do 15
min.
- hod: průpravná
cvičení, hod kriketovým
míčkem z místa,
z rozběhu
- skok: skok do dálky z
místa snožmo, skok do
dálky z rozběhu
- rytmická cvičení:
rytmizovaný pohyb,

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

- zná některé pohybové
hry
- poznává techniku
nízkého i polovysokého
startu, techniku běhu,
skoku do dálky a hodu
kriketovým míčkem
z běhu
- procvičuje spojování
pohybu s hudbou a
netradičním náčiním
- trénuje základní
gymnastické držení těla,
zpevňuje tělo při
gymnastických
cvičeních
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Hv – nácvik tanečků
Vv – zachycení pohybu
postavy na obrázku
Prv – význam TV pro
zdraví Tělovýchovné
chvilky ve všech
vyučovacích předmětech
dle potřeby

Průřezová témata:
OSV – Sebepoznání a
sebepojetí,
Psychohygiena,
Mezilidské vztahy,
Poznávání lidí,
Komunikace, Kooperace a
kompetice
MKV – Lidské vztahy,
Princip sociálního smíru a
solidarity
ENV – Vztah člověka
k prostředí

- učí se techniku šplhu
na tyči
- ovládá chůzi vpřed a
vzad na lavičce

nápodoba
pohybu, cvičení s
hudbou, vyjádření
melodie a rytmu
pohybem, jednoduché
tance, seznámení s 2/4
a ¾ tanečním krokem,
estetické držení těla
- základní cvičební
polohy, postoje,
pohyby, názvy
používaného nářadí a
náčiní, gymnastické
držení těla, záchrana,
dopomoc, soustředění
na cvičení, rozcvička
- šplh na tyči
- kotoul vpřed
- průpravná cvičení pro
kotoul vzad, kotoul
vzad
- stoj na lopatkách
- skoky z trampolínky
- výskok do vzporu
dřepmo na sníženou
švédskou bednu
- přeskok přes švihadlo
- cvičení s obručemi
- nácvik odrazu z můstku

- spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech
a soutěžích

- spolupracuje při
jednoduchých soutěžích
- je schopen hrát
některé pohybové
činnosti i mimo školu
- k pohybové hře využívá
i jiné předměty, než je
tělocvičné náčiní uvědomuje si potřebu
pravidelného aktivního
pohybu a cvičení
- seznámí se
s nejznámějšími

- hry spojené s během
(honičky) - hry spojené
s házením
hry pro uklidnění
- hry soutěživé
- přípravné cviky na
sportovní hry (přihrávka
obouruč ve dvojicích,
přihrávka jednoruč,
chytání obouruč, pohyb
s míčem)
- míčové hry a pravidla
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sportovními hrami

(vybíjená)

- rozliší části hřiště

- cvičení ve volné
přírodě

- zvládá základní
způsoby házení a
chytání míče

- zimní sportování (jízda
na saních, bobech)

- spolupracuje ve hře
- osvojí si základní
pravidla vybíjené
- upevňuje si
charakterové vlastnosti
- uplatňuje hlavní zásady - rozpozná poranění a
hygieny a bezpečnosti
přivolá učitele v případě
při pohybových
úrazu
činnostech ve známých
prostorech školy

- prevence úrazu, první
pomoc

- reaguje na základní
pokyny a povely k
osvojované činnosti a
její organizaci

- základní postoje

- reaguje na základní
pokyny a povely
- respektuje základní
pravidla chování při
hodině Tv, zná pravidla
bezpečnosti a fair play a
při sportovních
činnostech

- zná základní tělocvičné
názvosloví
- adaptuje se na vodní
- zvládá adaptaci na
prostředí, dodržuje
vodní prostředí, snaží se
hygienu plavání, zvládá v dodržovat hygienu
souladu s individuálními plavání, na základě
předpoklady základní
svých předpokladů
plavecké dovednosti
zvládá základní plavecké
dovednosti

- základní povely
- nástup na značky, do
řady, do družstev
- fair play chování

- hygiena plavání,
adaptace na vodní
prostředí, základní
plavecké dovednosti
- prvky sebezáchrany a
bezpečnosti

4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová

Žák:

Žák:

- podílí se na realizaci
pravidelného
pohybového režimu;
uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro
zlepšení úrovně své
zdatnost

- ví, že pohyb je vhodný
pro zdraví, napomáhá
zdravému růstu

témata)
- pohybový režim žáků, délka
a intenzita pohybu;
zdravotně zaměřené činnosti
– správné držení těla,
správné zvedání zátěže,
průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich
praktické využití

- zařazuje do
- uvědomuje si, že je
pohybového režimu
důležité organismus
korektivní cvičení,
před cvičením připravit
především v souvislosti s
jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým
oslabením

- rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace
pohybu, regenerace;
kompenzace jednostranného
zatížení; význam přípravy
organismu před cvičením;
průpravné úkoly – přetahy a
přetlaky

- zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednosti;
vytváří varianty
osvojených pohybových
her

- snaží se samostatně
vytvářet pohybové hry,
hledá varianty známých
her

- základní pojmy související
s funkcemi her, pravidly a
používaným náčiním; hry
s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry a
aktivity, využití netradičního
náčiní při cvičení

- zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednosti;
vytváří varianty
osvojených pohybových
her

- zná minimálně 3
pohybové hry a ví, jaké
je jejich zaměření

- základní pojmy související
s funkcemi her, pravidly a
používaným náčiním; hry
s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry a
aktivity, využití netradičního
náčiní při cvičení

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

- uplatňuje pravidla
bezpečného chování
v běžném sportovním
prostředí

- hygiena při TV, bezpečné
chování
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Vv – kresba postavy
v pohybu
M – měření údajů při
pohybových
činnostech – čas,
délka
Inf – vyhledávání
informací o sportu a o
sportovních utkáních

Průřezová témata:
OSV – sebepoznání a
sebepojetí,
psychohygiena,
mezilidské vztahy,
komunikace,
kooperace

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

- popíše poranění a
přivolá učitele v
případě úrazu

- prevence úrazu, první

- jednoduše zhodnotí
kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení
pohybové činnosti

- snaží se o zlepšení
svých výkonů a
poskytuje základní
dopomoc a záchranu
při cvičení

- akrobacie, přeskok, kladinka

- jednoduše zhodnotí
kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení
pohybové činnosti

- podle svých možností
provádí kotoul vpřed a
vzad; provádí cviky na
hrazdě a kladince

- akrobacie – kotoul vpřed a
vzad, rovnovážné polohy, stoj
na rukou s dopomocí;
přeskok - 2–4 dílů bedny,
přeskok přes kozu (skrčka,
roznožka odrazem z můstku,
kladinka - chůze bez
dopomoci, cvičení na nářadí
(lavičky, žebřiny), šplh na tyči
s přírazem, přeskok přes
švihadlo

- jedná v duchu fair play:
dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně
na ně reaguje;
respektuje při
pohybových činnostech
opačné pohlaví

- zvládá konkrétní hry
se zjednodušenými
pravidly; dovede
zaznamenat

- zásady chování a jednání –
fair play, olympijské ideály a
symboly

-jedná v duchu fair play:
dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně
na ně reaguje;
respektuje při
pohybových činnostech
opačné pohlaví

- jedná v duchu fair
- zásady chování a jednání –
play: dodržuje pravidla fair play, olympijské ideály a
her a soutěží, pozná a
symboly
označí zjevné přestupky
proti pravidlům a
adekvátně na ně
reaguje; respektuje při
pohybových

pomoc

výsledek utkání a
pomáhat při
rozhodování
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- užívá při pohybové
činnosti základní
osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu,
popisu cvičení

- ví, že gymnastika
obsahuje základní
druhy cvičení, které
napomáhají správnému
držení těla, ovlivňování
pohyblivosti, obratnosti
a síly

- základy gymnastiky základní záchrana a dopomoc
při gymnastickém cvičení;
průpravná cvičení pro
ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a
koordinace pohybů

- užívá při pohybové
činnosti základní
osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu,
popisu cvičení

- užívá základní
osvojované názvosloví

- základy gymnastiky –
základní cvičební polohy,
postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy používaného
nářadí a náčiní

- zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

- zorganizuje
pohybovou činnost pro
spolužáky

- rozcvička; hry a soutěže;
rozlosování a vedení
sportovních her

- změří základní
pohybové výkony a
porovná je s
předchozími výsledky

- pojmenuje základní
atletické disciplíny;
změří a zapíše výkony
v osvojovaných
disciplínách

- atletika – základní způsoby
měření a zaznamenávání
výkonů

- změří základní
pohybové výkony a
porovná je s
předchozími výsledky

- učí se základní
techniku běhu a hodu
míčkem; umí připravit
start běhu a vydat
povely pro start

- atletika – běh, běžecká
abeceda, rychlý běh do 60 m,
štafetový běh, vytrvalý běh
do 1000 m na dráze (technika
běhu), běh v terénu až do 15
minut, nízký start (na povel) a
polovysoký start, hod
míčkem z rozběhu, skok do
dálky z rozběhu, skok z místa

5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:
-

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

posilování svalových
skupin

Vkz – projektová
výuka – pyramida

Žák:
podílí se na
realizaci
pravidelného
pohybového

- účastní se (v režimu
školy) pohybových
aktivit se střední nebo
vyšší intenzitou zatížení
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-

režimu
uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti
projevuje
přiměřenou
samostatnost a vůli
po zlepšení úrovně
své zdatnosti

a usiluje o to, aby se
těmto aktivitám
věnoval alespoň jednu
hodinu denně
- uvádí základní
ukazatele tělesné
zdatnosti a příklady
jejich rozvoje
- uplatňuje činnosti
pozitivně ovlivňující
zdravotně
orientovanou zdatnost
(aerobní zdatnost,
svalovou sílu, svalovou
vytrvalost, pohyblivost,
složení těla)

-

-

pohybový režim
příprava před
pohybovou činností
zdůrazňování významu
vhodné aktivní obrany a
přípravy na ni
rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
hygiena při TV - hygiena
pohybových činností a
cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity

pohybu

Vv – postava
v pohybu – tělesné
proporce
OSV - sebepoznání a
sebepojetí,
psychohygiena,
mezilidské vztahy,
komunikace,
kooperace
M – jednotky délky,
času, hmotnosti
porovnávání

- dokáže (s pomocí
dospělých) pravidelně
sledovat ukazatele své
tělesné zdatnosti a
jejich vývoj
- udržuje dobrou
úroveň své tělesné
zdatnosti
- zařazuje do
pohybového režimu
korektivní cvičení,
především v souvislosti s
jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým
oslabením

- vyjmenuje hlavní
znaky správného držení
těla
- pojmenuje (ukáže na
obrázku, na
spolužákovi, na sobě)
hlavní svalové skupiny,
které je třeba posilovat
a které protahovat

-

-

správné držení těla,
správné zvedání zátěže,
průpravná,
kompenzační, relaxační
a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a
jejich praktické využití
průpravné přetlaky a
přetahy
protahovací cviky

- ve svém pohybovém
režimu uplatňuje
protahovací, posilovací
a relaxační cvičení
-zvládá v souladu
s individuálními

- zvládá základní
dovednosti osvojované
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pohybové hry
v tělocvičně i v přírodě

Vkz – dialog,
komunikace, asertivní

předpoklady osvojované
pohybové dovednosti
- vytváří varianty
osvojených pohybových
her

v tematickém okruhu
činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností
- uplatňuje základní
dovednosti spojené s
pobytem v přírodě,
vytváří varianty
jednoduchých

-

práce s míčem,
přihrávky, míčové hry
pravidla míčových her,
zásady
hry na honěnou
s různými obměnami
pravidla her v přírodě
dodržování zásad
bezpečnosti a ochrany
přírody

chování
Př – ekologie,
ochrana přírody a
krajiny

pohybových her
- uplatňuje pravidla
hygieny a bezpečného
chování v běžném
sportovním prostředí
- adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka

- jednoduše zhodnotí
kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení
pohybové činnosti

- používá oblečení a
obuv vhodnou pro
dané pohybové
aktivity
- dbá na osobní
hygienu po ukončení
pohybových aktivit
- dodržuje pravidla
bezpečnosti podle
příslušného prostředí
(hřiště, bazén,
kluziště apod.) a
činnosti
- předvede v modelové
situaci přivolání první
pomoci a správnou
komunikaci s
operátorem
- poskytne první
pomoc při drobných
poraněních
- ukáže spolužákovi
např. základní postoj
při míčových hrách,
správné držení míče,
hokejky, pálky a opraví
případné chyby u
spolužáka
- žák svými slovy
zhodnotí spolužákovo
provedení vybrané
pohybové dovednosti
- upraví svou

-hygiena při TV
- hygiena pohybových
činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a
obutí pro pohybové aktivity
-bezpečnost při pohybových
činnostech
- organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a
umyvárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první
pomoc v podmínkách TV

- vzájemné hodnocení při
provádění jednotlivých cviků
- vyjádření uznání druhým
- rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti (kondiční
cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem,
estetika pohybu, vyjádření
melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance)
- základy gymnastiky
(průpravná cvičení,
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Hv – hudebně
pohybová výchova

- jedná v duchu fair
play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky
proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
- respektuje při
pohybových činnostech
opačné pohlaví

pohybovou činnost na
základě učitelova
pokynu

akrobacie, cvičení s náčiním a
na nářadí odpovídající
velikosti a hmotnosti), kotoul
vpřed, kotoul vzad, stoj na
rukou s oporou, přeskok
bedny, roznožka, skrčka,
kladina

- vysvětlí podstatu
chování fair play

- pohybové hry a netradiční
pohybové činnosti (variace
her, využití přírodního
prostředí pro pohybové hry,
netradiční náčiní, hry
kondiční a průpravné, hry na
zdokonalování pohybové
dovednosti, hry soutěživé a
bojovné, hry pro rozvoj
tvořivosti, hry kontaktní,
vyrovnávací relaxační)

- svým chováním dává
najevo, že přijímá
porážku v soutěži
- vysvětlí základní
pravidla vybraných
pohybových nebo
sportovních her
- podílí se na řízení
utkání či soutěže
- upraví pravidla
vybrané hry tak, aby
byla vhodná pro
příslušné prostředí

- základy sportovních her
(role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních
her, spolupráce ve hře,
průpravné sportovní hry

OSV – rozvoj
schopností
poznávání,
sebepoznání a
sebepojetí,
psychohygiena,
kreativita, řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti, hodnoty,
postoje, praktická
etika

- při pohybových
aktivitách bere ohled
na rozdíly mezi chlapci
a děvčaty
- užívá při pohybové
činnosti základní
osvojované tělocvičné
názvosloví

- předvede několik
jednoduchých cviků a
označí je tělocvičným
názvoslovím

-cvičí podle
jednoduchého nákresu,
popisu cvičení

- předvede pohybovou
činnost podle
předloženého nákresu

- příprava a vedení rozcvičky
podle předložených cviků
- komunikace v TV
(názvosloví, povely, signály)
- organizace při TV

- předvede
jednoduchou
pohybovou dovednost
podle předloženého
popisu cvičení
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MKV – lidské vztahy

OSV - řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti, hodnoty,
postoje

- zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

- sestaví propozice
jednoduché třídní
soutěže
- zorganizuje nebo
spoluorganizuje v rámci
třídy jednoduchou
sportovní soutěž nebo
nacvičí se spolužáky
jednoduchou
pohybovou skladbu

- organizace a vedení
sportovních her
- skupinové štafetové hry

Inf – vyhledávání
sportovních a herních
pravidel

- kooperace
- role v týmu
- rozhodování sportovního
utkání

- navrhne jednoduchou
pohybovou hru v rámci
vycházky, školního
výletu, exkurze či
pobytu v přírodě
- změří základní
pohybové výkony a
porovná je
s předchozími výsledky

- změří, zapíše a
vyhodnotí spolužákův
výkon v konkrétní
osvojované pohybové
dovednosti (v jiných
pohybových aktivitách)
- přiměřeně ohodnotí
na desetistupňové
škále pohybovou
sestavu spolužáka
- změří svůj pohybový
výkon v testech
zdatnosti

- základy atletiky (rychlý běh,
vytrvalý běh, skok do dálky,
hod míčkem, startovní
povely, způsoby měření a
zaznamenávání výkonů,
běžecká abeceda, nízký start,
polovysoký start, spojení
hodu míčkem s rozběhem)
- měření a posuzování
pohybových dovedností
- zdroje informací o
pohybových činnostech

- zhodnotí vývoj své
zdatnosti, posoudí, zda
své výkony zlepšil, nebo
zhoršil
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MED- tvorba
mediálního sdělení
(tvořivé psaní, využití
výsledků v soutěžích,
účast českých
sportovců na
soutěžích, seznámení
s úspěchy, nástěnky,
školní rozhlas)

- orientuje se
v informačních zdrojích
o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště

- vyhledá záznamy o
sportovních akcích ve
škole, v informačních
zdrojích obce či
v místních médiích

- samostatně získá
potřebné informace

- vyhledá na internetu
školní stránky a
orientuje se v sekci
věnované sportu a
pohybovým aktivitám
- vyhledá informace o
konané sportovní akci a
referuje o jejím
průběhu

2. stupeň
6. – 9. ročník

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÍ
- aktivně vstupuje do
organizace svého
pohybového režimu,
některé pohybové
činnosti zařazuje
pravidelně a s
konkrétním účelem
- usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti, z
nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
- samostatně se
připraví před
pohybovou činností
a ukončí ji ve shodě
s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné
škodliviny jako
neslučitelné se
sportovní etikou a

- vyhledání článku o
sportovních výsledcích
místního klubu nebo
oblíbeného klubu a
seznámení spolužáků
- napsání krátké zprávy o
výsledcích třídní soutěže na
školní nástěnku, do školního
časopisu nebo na školní
webové stránky

VDO – pravidla
soužití partnerství,
demokratická
atmosféra,
demokratické vztahy
ve škole, principy
demokracie, způsoby
uplatňování
demokratických
principů a hodnot v
každodenním životě
školy, princip soužití s
minoritami

- připraví základní údaje
o výsledcích sportovní
akce pro školní časopis

Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

- vyhledání informací o
sportovních výsledcích školy
a zhodnotí je

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

-

-

-

-

změří svoji srdeční
Význam pohybu pro
frekvenci, aplikuje v
zdraví člověka
pohybové aktivitě
- rekreační a
vytrvalostního
výkonnostní sport,
charakteru
sport dívek a
vybere pohybovou
chlapců
aktivitu pro rozvoj či Zdravotně orientovaná
udržení fyzické
zdatnost
kondice
- kondiční programy,
připraví se
různorodost zatížení
samostatně pro
organismu
různou pohybovou
činnost
Prevence a korekce
analyzuje svůj
jednostranného
zdravotní stav,
zatížení a svalových
aktuální kondici
dysbalancí
aplikuje průpravná,
vyrovnávací a
- průpravná,
relaxační cvičení
kompenzační,
vyjádří vlastními
vyrovnávací, relaxační
slovy
a jiná zdravotně
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Př – biologie člověka (8.
ročník), stavba a funkce
lidského organismu,
základy první pomoci
Ov - návykové látky,
autodestruktivní
závislost, odmítání
návykových látek, osobní
bezpečí, chování při
sportovních činnostech,
násilí a brutalita, péče o
zdraví, rizika ohrožující
zdraví
MKV – Lidské vztahy,
Etnický původ, Princip
sociálního smíru a

-

zdravím, upraví
pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
uplatňuje vhodné a
bezpečné chování i v
méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu, předvídá
možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
-

-

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

-

-

-

-

-

škodlivost
návykových látek
vyjmenuje důsledky
návykových látek pro
organismus
předvede první
pomoc - stanoví
postup při řešení
zranění - popíše
postup záchrany
raněného a
komunikace se
záchrannými
složkami

chápe význam
pohybových her pro
navazování a
upevňování
mezilidských vztahů
snaží se o fair play
jednání při hrách, má
radost ze hry,
neprohry soupeře
uvědomuje si, že ne
každá hra je vhodná
pro určitý věk, počet
hráčů, konkrétní
složení hráčů,
prostředí
předvede hod
létajícím talířem a
vysvětlí pravidla hry,
tvoří taktické
varianty hry
osvojuje si pojmy,
názvy polohy těla při
cvičení - předvede
kotoul vpřed x vzad,
kotoul vzad do
roznožení, kotoul
letmo, stoj na
lopatkách, stoj na
rukou, přemet

zaměřená cvičení

solidarity

Hygiena a bezpečnost
při pohybových
činnostech
– v nestandardním
prostředí první pomoc
při TV a sportu v
různém prostředí a
klimatických
podmínkách,
improvizované ošetření
poranění a odsun
raněného

Netradiční hry, soutěže
tchoukball, fresbee,
ringo, ringette radost ze
hry, prožitek,
spolupráce

Z – topografie, orientace
na mapě i v přírodě
OSV – kreativita,
sebepoznání a
sebepojetí,
psychohygiena,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy, komunikace

Gymnastika a
akrobacie přeskoky,
cvičení na nářadí
(hrazda, kruhy)
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ENV - Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, Vztah člověka
k přírodě

-

-

-

-

-

-

-

stranou
aplikuje dopomoc při
cvičení na nářadí
předvede na hrazdě
sešin vpřed, výmyk
předvede na kruzích
kotoul vzad, přitáhne
se
uvede seznam cviků
při sestavě na
prostných, na hrazdě
a předvede sestavu
naskočí na odrazový
můstek, přeskočí
kozu roznožkou,
skrčkou
popíše možné
situace, kdy může
být napaden nebo
předvídat možná
rizika a nebezpečná
místa
uvědomuje si
význam
sebeobranných
činností a své
možnosti ve střetu s
protivníkem
předvede základní
postoje, úchopy a
vyproštění z držení,
pád vpřed, vzad přes
rameno
chápe význam
atletiky jako vhodné
průpravy pro jiné
sporty
používá základní
startovní povely
připraví jednotlivé
sektory k soutěžím
udrží rovný směr
běhu při krátkém
sprintu
vyběhne ze
startovních bloků
uběhne souvisle delší

Úpoly
základy sebeobrany,
pádová technika

Atletika
běžecká abeceda, běh
krátký, vytrvalý, skoky,
hody, štafety, pravidla
soutěží

Sportovní hry
(fotbal, košíková,
volejbal, házená)
význam sportovních her
pro rozvoj herních
dovedností, herního
myšlení, improvizace
herní role a funkce
(kapitán, hráč, brankář)
herní činnosti
jednotlivce herní
kombinace
základní pravidla
sportovních her

Plavání
nácvik metodické řady
jednotlivých plaveckých
způsobů – (znak, prsa,
kraul) vytrvalostní
plavání potápění a
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-

-

-

-

-

-

-

-

vzdálenost
odrazí se do výšky a
do dálky z rozběhu z
jedné nohy
hodí míčkem,
granátem
předvede techniku
vrhu koulí (8. - 9.
ročník)
vysvětlí význam
štafetového běhu

lovení předmětů
štafetové plavání
záchrana tonoucího
základy vodního póla
obrátky podle
plaveckého stylu i
netradiční pohybové
činnosti

rozumí základním
pravidlům
vybere správnou
taktiku hry
roztřídí míče pro
jednotlivé hry
popíše základní
plavecké disciplíny a
základní pravidla
plaveckých závodů
zvládá souvislé
plavání na vytrvalost
pomůže při záchraně
tonoucího
(poskytnutí první
pomoci)
vysvětlí zdravotní a
kondiční význam
plavání
hraje podle
zjednodušených
pravidel hru vodního
póla
uvědomuje si, že
turistika je vhodná
celoroční a
celoživotní pohybová
činnost
zvládá přesun
terénem
staví a likviduje
tábořiště podle všech
zásad hygieny a
ochrany přírody
orientuje se v mapě
a pomocí buzoly

Turistika a pobyt v
přírodě – terénní
cvičení „Přežití v
přírodě“ význam
turistiky jako
celoživotní aktivity pro
zdraví, poznávací
činnost, sociální vztahy
orientace podle mapy a
buzoly příprava
jednoduchého jídla

Lyžování – lyžařský kurz
(LVK) pojmy lyžařská
výzbroj, výstroj lyžařské
disciplíny pokyny
horské služby pravidla
FIS péče o výzbroj,
výstroj obraty –
přednožením,
zanožením přejíždění
terénních nerovností
brzdění smykem,
pluhem oblouky jízda
na vleku, v brankách
zábavný program
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-

zakreslí cestu do
mapy
chápe spojení
kondičně a
dovednostně
náročné činnosti na
lyžích s účinky
zdravotními,
rekreačními,
poznávacími
naučí se pravidla
chování a pohybu v
zimní krajině
zvládá dovednosti na
sjezdových lyžích
reprodukuje
společenské aktivity

-

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
-

-

-

-

-

užívá osvojované
názvosloví na úrovni
cvičence,
rozhodčího, diváka,
čtenáře novin a
časopisů, uživatelé
internetu
naplňuje ve školních
podmínkách
základní olympijské
myšlenky – čestné
soupeření, pomoc
handicapovaným,
respekt k opačnému
pohlaví, ochranu
přírody při sportu
dohodne se na
spolupráci a
jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje
ji
rozlišuje a uplatňuje
práva a povinnosti
vyplývající z role
hráče, rozhodčího,
diváka a
organizátora
sleduje určené prvky
pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a
vyhodnotí

-

-

-

definuje cvičební
polohy
posoudí herní
situace a
dodržování pravidel
při hře, disciplíně
tvořivě se podílí na
budování
mezilidských vztahů
dodržuje pravidla
hry, kolektivu
respektuje
druhého, jeho
osobní svobodu
uvědomuje si svoje
silné a slabé stránky
dokáže se vcítit do
prožitku druhých
raduje se z úspěchu
druhých
podílí se na
organizaci
sportovních soutěží
zapíše a vyhodnotí
výkony, stanová
umístění
změří čas, výkon
vytvoří tabulku
využívá výpočetní
techniku
napíše zprávu o
průběhu sportovní

8 – PP – záchrana
tonoucího

Komunikace v TV
tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností
smluvené povely,
signály, gesta
Organizace prostoru a
pohybových činností
příprava sportoviště
rozmístění hry v
prostoru
Historie a současnost
sportu - soutěže,
olympiády, osobnosti
Pravidla osvojovaných
pohybových činností
hra, procvičení
Zásady jednání a
chování v různém
prostředí a při různých
činnostech
Měření výkonů a
posuzování
pohybových
dovedností

334

MKV – Lidské vztahy,
Etnický původ, Princip
sociálního smíru a
solidarity
MKV – Fungování a vliv
médií ve společnosti
OSV – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EGS – Evropa a svět nás
zajímají

-

zorganizuje
samostatně i v týmu
jednoduché turnaje,
závody, turistické
akce na úrovni škol,
spolurozhoduje
osvojované hry a
soutěže
zpracuje naměřená
data a informace o
pohybových
aktivitách a podílí se
na jejich prezentaci

-

-

akce, výletu,
lyžařského kurzu
sdělí dojmy
pozná známé
sportovce
zařadí sportovní
odvětví

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření ( dle RVP
ZV):
1.
2.
-

Tělesná výchova – 1. období 1. stupně
zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické
návyky při pohybových aktivitách
projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů
Tělesná výchova – 2. období 1. stupně
chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se začleňovat pohyb do denního režimu
zařazuje do pohybového režimu korektní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností
uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové
činnosti
reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu
po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy

3. Činnosti ovlivňující zdraví – 2. stupeň
- usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností
základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí
- cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
- vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
- uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
- uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
- využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonávání únavy
- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy, změří úroveň své tělesné zdatnosti
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4. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – 2. stupeň
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků
5. Činnosti podporující pohybové učení – 2. stupeň
- užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu
- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je
- spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
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5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předměty: Pracovní činnosti - 1. stupeň
Technické činnosti - 2. stupeň
Pěstitelství, chovatelství - 2. stupeň
Vaření, šití - 2. stupeň
Volba povolání - 2. stupeň
Charakteristika vzdělávací oblasti
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní
a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních
situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky
a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve
společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na
tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen
na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské
práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů:
Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba
domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají
podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce,
minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou
žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se
postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při
odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání
žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede
žáky k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci
a plánování
- práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při
pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
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poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností
člověka
autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji
a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního
zaměření a pro další životní a profesní orientaci

5.9.1 Pracovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Přidělení hodin do ročníků

1. ročník
1

2. ročník
1

1. stupeň
3. ročník
4. ročník
1
1

5. ročník
1

celkem
5

1. stupeň
Předmět praktické činnosti se vyučuje v 1. – 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Vzdělávací oblast
prolíná celým základním vzděláním a je určena všem žákům. Při praktických činnostech není vhodné dělit
žáky na děvčata a chlapce. Vhodné je práci individualizovat nebo pracovat ve skupinách a přitom dbát
důsledně na bezpečnost žáků.
Tento vyučovací předmět je rozdělen na 4 okruhy:
1. Práce s drobným materiálem,
2. Konstrukční činnosti,
3. Pěstitelské práce,
4. Příprava pokrmů.
Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuální
dovednosti a pracovní návyky. Vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého
kontaktu s lidskou činností a technikou. Zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky. Je
nedílnou součástí celého základního vzdělání.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Praktické činnosti je zaměřeno na:
- plánování práce
- osvojování si správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
- osvojení si základních pravidel pracovních dovedností a návyků
- vedení žáků k pozitivnímu vztahu k práci a získávání nového postoje ve vztahu k práci člověka
- osvojení si potřebných poznatků a dovedností důležitých pro volbu budoucího povolání
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Předmět Praktické činnosti je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty, jako např. Prvouka, Přírodověda,
Hudební výchova.

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností a poznávání
- komunikace
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Environmentální výchova
- vztah člověka k prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky
- k využití získaných informací v praktickém životě
- k práci podle náčrtů a podle návodů
- k výběru a používání vhodných metod a způsobů pro efektivní práci
- k seznamování se s různým materiálem
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky
- k řešení problémových situací
- k uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problému
- k používání osvědčených postupů při řešení různých problémů
- k využívání zprostředkování poradenství při volbě povolání
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky
- ke komunikaci při praktických činnostech
- k vedení diskuse a vyjádření svého názoru
- k porozumění jiným návodům a jejich využití v praxi
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky
- k dobré spolupráci s ostatními žáky
- k využití vzájemné pomoci při řešení problémů
- k vhodnému chování k ostatním lidem
Kompetence občanská:
Učitel vede žáky
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-

k udržování a ochraně našich tradic
k pozitivnímu vztahu k uměleckým dílům

Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky
- k dodržování bezpečnosti práce
- k bezpečnému používání materiálů a nástrojů
- k co nejkvalitnějšímu výsledku jeho činnosti
1. stupeň
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV
Žák:

Dílčí výstupy
Učivo
Žák:

- Práce s drobným
materiálem
- vytváří jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i
netradičních materiálů
- pracuje podle slovního
návodu i předlohy

- vytváří předměty
z papíru, textilu, kartonu,
fólie, drátu
- stříhá, trhá, lepí, mačká,
skládá a překládá papír
- válí, hněte, mačká
- dodržuje bezpečnost
práce a zásady hygieny
- pracuje s přírodním
materiálem a vytváří
z něj dekorace
- pracuje s textilním
materiálem – stříhá a lepí
textilie, navléká nit,
odměřuje
- seznamuje se s lidovými
tradicemi a zvyklostmi –
výroba vánočních a
velikonočních dekorací
- Konstrukční činnosti
- zvládá základní
- zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi –
práci se stavebnicemi
montáž a demontáž
- sestavuje z různých
stavebnic jednoduché
modely
- Pěstitelské práce
- pozoruje přírodu –
- pečuje o nenáročné
zalévání, kypření půdy,
rostliny
klíčení semínek
- provádí pozorování
- pečuje o pokojové
přírody
rostliny – zalévá, otírá
listy
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

- vlastnosti
materiálů
- pracovní pomůcky
a nástroje
- práce s přírodním
materiálem
- práce
s modelovací
hmotou
- práce s textilem
- tradice, zvyky,
řemesla

Čj – modelování písmen,
geometrické tvary

- práce se
stavebnicemi
- práce s předlohou

OV – vzájemné poznávání
ve skupině

- pokojové rostliny
- péče o rostliny

Prv – ovoce, zelenina

Vv – modelování,
estetické vnímání
Prv – přírodniny,
povolání
VDO – zásady hygieny a
bezpečnosti

ENV – vztah člověka
k prostředí, životní
prostředí

- Příprava pokrmů
- chová se vhodně při
stolování
- připraví tabuli pro
jednoduché stolování

- zná základní pravidla pro
stolování
- dokáže zacházet
s příborem
- připraví stůl pro
jednoduché stolování

2. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

- pravidla správného
stolování,
jednoduchá úprava
stolu

OSV – mezilidské vztahy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- práce s papírem a
kartonem, prostorové
tvary z papíru, práce s
přírodninami a
textilem
- různé techniky práce
podle návodu

OSV – osobnostní rozvoj –
kreativita, sociální rozvoj –
mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace

Žák:

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- vytváří jednoduchými
postupy různé
předměty z tradičních i
netradičních materiálů
- pracuje podle slovního
návodu a předlohy

- používá jednoduché
postupy při
zhotovování různých
předmětů z tradičních
i netradičních
materiálů, umí udělat
uzel
- respektuje slovní
návod a pracuje
podle předlohy

Morální rozvoj – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty,
postoje, praktická etika
Prv – povolání, ovoce,
zelenina, přírodniny,
stavba domu, stavba
rostlin
M, Čj - výukové kartičky
Vv – modelování, rozvoj
estetického vnímání

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- zvládá elementární
dovednosti a činnosti
při práci se
stavebnicemi

- procvičuje
elementární
dovednosti a činnosti
při práci se
stavebnicemi

- práce se stavebnicí
samostatně dle
návodu

- provádí pozorování
přírody a vlastními
slovy zhodnotí
výsledky pozorování
- popíše péči o
nenáročné rostliny

- pozorování rostlin
v přírodě
- ošetřování
pokojových rostlin,
umí zasít semena

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- provádí pozorování
přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky
pozorování
- pečuje o nenáročné
rostliny
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PŘÍPRAVA POKRMŮ
- připraví tabuli pro
jednoduché stolování
- chová se vhodně při
stolování

- seznámí se s
přípravou tabule pro
jednoduché
stolování, udržuje
pořádek a čistotu
pracovních ploch
- vysvětlí vhodné
chování při stolování

3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

- pečuje o nenáročné
rostliny

Učivo

Žák:

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
- vytváří jednoduchými
- používá jednoduché
postupy různé
postupy při zhotovování
různých předmětů z
předměty z tradičních i
tradičních i netradičních
netradičních materiálů
materiálů, umí udělat
- pracuje podle slovního uzel
- respektuje slovní
návodu a předlohy
návod a pracuje podle
předlohy
- dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti
práce
- práci si organizuje a
plánuje
- poznává lidové zvyky,
řemesla a tradice
- zvládá elementární
KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI
dovednosti a činnosti
- procvičuje elementární
při práci se
dovednosti a činnosti při
stavebnicemi
práci se stavebnicemi
- provádí pozorování
přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky
pozorování

- příprava
jednoduchého
pokrmu studené
kuchyně
- zásady slušného
chování při stolování,
dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- provádí pozorování
přírody a vlastními slovy
zhodnotí výsledky
pozorování
- popíše péči o
nenáročné rostliny

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- práce s tradičními i
netradičními materiály

OSV – osobnostní rozvoj –
kreativita

- práce s modelovací
hmotou

OSV – sociální rozvoj –
poznávání lidí, mezilidské
vztahy, komunikace,
kooperace a kompetice

- práce s přírodninami
- práce s textilem
- zvyky, tradice, řemesla

OSV – morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
hodnoty, postoje,
praktická etika

- práce se stavebnicí

ENV – ekosystémy, lidské
aktivity a problémy
životního prostředí, vztah
člověka k prostředí

- pozorování rostlin
v přírodě

Prv – povolání, ovoce,
zelenina, přírodniny,
stavba domu, stavba
rostlin, špatné a dobré
chování

- ošetřování pokojových
rostlin, umí zasít
semena a přesadit
pokojovou rostlinu
342

M – modelování
geometrických tvarů

- připraví tabuli pro
jednoduché stolování
- chová se vhodně při
stolování

PŘÍPRAVA POKRMŮ

- připravit stůl pro
jednoduché stolování,
udržuje čistotu a pořádek
pracovních ploch
- zná pravidla pro stolování
a používá je

4. a 5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

- vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a
postupy na základě své
představivosti různé
výrobky z daného
materiálu

- vyrábí předměty z
papíru, kartonu, textilu,
drátu, fólie a jiných
dostupných materiálů

- poznává lidové zvyky,
řemesla a tradice
- poznává vlastnosti
materiálů
- seznámí se při činnosti
s prvky lidových tradic
- volí vhodné pracovní
- volí vhodně nástroje
pomůcky, nástroje a
podle druhu
náčiní vzhledem k
zpracovávaného
použitému materiálu
materiálu
- bezpečně zachází se
zvoleným nástrojem
- udržuje pořádek na
- pracuje s
pracovním místě a
jednoduchými nástroji,
dodržuje zásady hygieny bezpečně je využívá při
a bezpečnosti práce;
práci
poskytne první pomoc
- dodržuje zásady
při úraz
hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první
pomoc při úrazu
- provádí při práci se
- montuje a demontuje
stavebnicemi
stavebnici
jednoduchou montáž a - dovede sestavovat
demontáž
složitější stavebnicové

Vv – rozvoj estetického
vnímání

- příprava
jednoduchého pokrmu
studené kuchyně
- zásady slušného
chování při stolování,
dodržuje hygienické
zásady

Dílčí výstupy

Žák:

- využívá při tvořivých
činnostech s různým
materiálem prvky
lidových tradic

- jednoduchá úprava
stolu

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- práce s odpadovým
materiálem
- práce s přírodninami
- prostorové a plošné
modely
- modelování

M – prostorové a plošné
modely-geometrické tvary
a tělesa, měření,
odměřování, jednotky
délky

-

tisk
ornamenty
přírodniny
lidové zvyky a tradice

Čj - lidové zvyky a tradice

- práce s nůžkami,
jehlou, šroubovákem,
kleštěmi

OSV - řešení problémů,
rozhodovací dovednosti

- bezpečnost práce
- první pomoc
- úklid, pořádek na
pracovním stole

OSV - seberegulace a
sebeorganizace

- stavebnice, její
funkčnost a vlastnosti
- návod
- fantazijní modely

Čj - čtení s porozuměním
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- pracuje podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
- provádí jednoduché
pěstitelské činnosti,
samostatně vede
pěstitelské pokusy a
pozorování
- ošetřuje a pěstuje
podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny

prvky
- pracuje podle slovního
návodu, předlohy, ale i
podle fantazie
- lepí, stříhá, řeže,
tvaruje, ohýbá, šije,
vyšívá
-pracuje podle slovního
návodu
- pozoruje přírodu
- pečuje o rostlinyzalévá, ošetřuje, kypří
- vysvětlí důvod
zalévání, přihnojování,
přesazování rostlin

-

vyšívání
přišívání knoflíku
sešívání
vyšívání
návody a předlohy
pečování o rostliny
přesazování
množení, výsev

Př - rostliny

-základní vybavení
kuchyně – dříve a dnes
(modernizace vybavení)

Vl – návaznost na učivo
(Život na vesnici 18.
století – vybavení
domácnosti dříve a dnes)

- volí pro svoji činnost
vhodné nářadí
- dodržuje bezpečnost
práce
-používá základní
kuchyňské vybavení

-připraví samostatně
jednoduchý pokrm

- připraví jednoduchý
pokrm (studená
kuchyně)

-výběr, nákup a
skladování potravin

-dodržuje pravidla
správného stolování a
společenského chování

- zná a dodržuje pravidla
správného stolování

-jednoduchá úprava
stolu, pravidla
správného stolování

-udržuje pořádek a
čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první
pomoc i při úrazu v
kuchyni

- udržuje pořádek na
pracovním stole

- rozvoj fantazie při
přípravě pokrmů ovocné a zeleninové
saláty, pečení perníků

- při úrazu poskytne
první pomoc

ENV - vztah člověka
k prostředí
Př- příroda kolem nás

- rychlení a
předpěstovávání
rostlin
- pozorování a pokusyklíčení
- léčivé byliny
- okrasné rostliny a
zelenina
- jedovaté pokojové
rostliny
- práce se zeminou
- zahradnické náčiní

- volí podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky,
nástroje a náčiní
-orientuje se v
základním vybavení
kuchyně

- dodržuje hygienická
pravidla

OSV - řešení problémů,
rozhodovací dovednosti

- bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
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OCMS – první pomoc

5.9.2 Technické činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníků 2.stupeň
6. ročník
0,5

7. ročník
0

8. ročník
0,5

9. ročník
1

Vyučovací předmět technické činnosti se vyučuje v 6., 8. a 9. ročníku. Časová dotace v učebním plánu je 0,5
vyučovací hodiny týdně v 6. ročníku, 0,5 vyučovací hodiny týdně v 8. ročníku a 1 hodina v 9. ročníku.
Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve dvou hodinách následujících ihned po sobě, lze hodiny spojit.
Vyučovací hodiny probíhají s využitím frontální výuky, skupinové, popřípadě týmové práce, samostatné
tvořivé práce apod. Součástí hodin jsou tematicky související exkurse a besedy.
Součástí technických činností jsou pro chlapce i dívky hodiny dílen. Výuka dílen probíhá ve školní dílně s
příslušným vybavením. Vyučovací předmět pracovní činnosti je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty,
jako např. matematika, výtvarná výchova, občanská výchova a informatika.
Vzdělávání v předmětu v 6. ročníku směřuje k :
- osvojení základních znalostí techniky a technického myšlení
- řešení jednoduché práce s technickými materiály
- provedení montáže, demontáže a údržbě jednoduchých předmětů a zařízení
- vytvoření základního přehledu o materiálech (dřevo – řezivo, dýhy, překližky; plasty – lehčený
polystyrén; kovy – drát) v souvislosti s užitím v praxi
- získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci s dřevem (měření a orýsování, řezání rašplování,
broušení) a plasty (měření a orýsování, řezání, pilování)
- znalosti práce s měřidly, s různými nástroji a nářadím
- seznámení a dodržování bezpečnosti, ochrany a hygieny při práci
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- uvědomění si nutnosti dodržovat pravidla bezpečnosti práce a řádu školní dílny
- pochopení smyslu používání technické dokumentace při zhotovování výrobků, přípravě
jednoduchého vlastního náčrtu
Vzdělávání v předmětu v 8. ročníku směřuje k :
- samostatné práci s technickou dokumentací
- získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci s kovem (měření a orýsování, řezání, pilování,
stříhání, vrtání)

-

řešení jednoduchých technických úkolů s vhodným výběrem materiálů
organizování a plánování vlastní pracovní činnosti
vytvoření přehledu o materiálech (kovy) v souvislosti s užitím v praxi
získání dovednosti umět měřit posuvným měřítkem
získání dovedností při práci s ručním nářadím pro opracování kovů
návyku dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci
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Vzdělávání v předmětu v 9. ročníku směřuje k :
- získání teoretických i praktických znalostí při ručním řezání vnějšího a vnitřního závitu;
- vytvoření přehledu rozebíratelného a nerozebíratelného spojení kovů.
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickým proudem
- rozvíjení technické zručnosti při montáži a demontáži modelových elektrických obvodů
- získání nejzákladnějších pracovních dovedností při drobné technické domácí údržbě
- získání orientace v elektrické instalaci v domácnosti a v obsluze běžných elektrických spotřebičů
- návyku dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci
Průřezová témata
Výchova demokratického občana
- zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a odpovědně,
společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat
Osobností a sociální výchova
- rozvoj schopností a poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, řešení
problémů
- psychohygiena – uvolnění, relaxace, kreativita
- mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého
- komunikace, kooperace a kompetence – dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich
myšlení, rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, energie
- lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady
- vztah člověka k životnímu prostředí
Mediální výchova
- schopnosti zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize,
internet
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
- poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- realizuje vlastní nápady
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů
- promýšlí pracovní postupy, stanoví si reálné cíle
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné
řešení
Kompetence komunikativní
- při komunikaci používá správné odborné názvosloví
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-

využívá informační zdroje k získávání nových poznatků
umí používat zásady správné komunikace
orientuje se v technických symbolech

Kompetence sociální a personální
- spolupracuje s ostatními ve skupině
- spolupracuje při řešení problému
- respektuje názory jiných
- učí se věcně argumentovat
- umí ocenit práci svou i druhých
- umí poskytnout první pomoc při drobných poraněních
Kompetence občanské
- stanovuje společně s druhými pravidla chování při práci a respektuje je
- dokáže přivolat pomoc při zranění
- chápe základní ekologické souvislosti, chrání a oceňuje naše kulturní tradice a historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům
Kompetence pracovní
- projevuje objektivní sebehodnocení
- zná hodnotu peněz
- dodržuje bezpečností a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví
druhých
- poznatky aplikuje v praxi
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi
- seznamuje se se správným technologickým postupem při práci
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- provádí jednoduché
práce s technickými
materiály a dodržuje
technologickou kázeň

- zhotoví šablonu,
načrtne výrobek, změří
a orýsuje materiál

- řeší jednoduché
technické úkoly s
vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
- organizuje a plánuje
svoji pracovní činnost

- vyjmenuje a rozpozná
běžně používané
suroviny a materiály a
popíše jejich základní
vlastnosti, vybere
vhodné ke zhotovení
výrobku
- rozpozná běžně

Učivo

Práce s technickými
materiály
- technické zobrazování
technické náčrty
- vlastnosti materiálů,
užití v praxi (dřevo, kov,
plasty)
- jednoduché pracovní
operace a postupy měření
– délková měřidla
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Ch – plasty
Př – dřeviny
Z – surovinové zdroje
M – jednotky délky, měření
délek, základy geometrie

Čj – práce s literaturou,
popis pracovního postupu
Vv – citlivost pro krásu a
tvar, prostorová a pracovní

používané pracovní
nástroje a pomůcky,
popíše funkci a způsob
jejich použití, vybere
vhodné ke zhotovení
výrobku, vzhledem k
- dodržuje obecné zásady použitému materiálu
bezpečnosti a hygieny
- provádí jednoduché
při práci i zásady
pracovní operace s
bezpečnosti a ochrany
běžně používanými
při práci s nástroji a
pracovními nástroji a
nářadím
pomůckami

řezání
pilování
vrtání
rašplování
smirkování

- užívá technickou
dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt
výrobku

- poskytne první pomoc
při úrazu
- sestaví podle návodu,
náčrtu, plánu,
jednoduchého programu
daný model
- navrhne a sestaví
jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost,
nosnost, stabilitu aj.
- provádí montáž,
demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů
a zařízení
- dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní
předpisy; poskytuje první
pomoc při úrazu

- objasní význam práce,
vztah člověka k
prostředí, význam
přírody jako zdroje
surovin
- stručně popíše
postup práce, rozebere
a sestaví daný model,
diskutuje možná další
řešení

- organizace a
bezpečnost práce
organizace práce,
důležité technologické
postupy, bezpečnost
práce
- základy první pomoci
při úrazech

Design a
konstruování
- sestavování modelů,
tvorba konstrukčních
prvků, montáž a
demontáž

zručnost, členění plochy
Ov – dělba práce, úcta k
práci druhých, návyk
pravidelného plnění
povinností, cvičení, vůle,
vytrvalosti, překonávání
pohodlnosti
Tv – správné držení těla při
práci
OSV – orientace v sobě
samém, psychohygiena,
mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace,
kompetice
MV – schopnost
vyhodnotit podněty
ENV – Ekosystémy,
Základní podmínky života,
Lidské aktivity a problém
životního prostředí, Vztah
člověka k prostředí
M – jednotky délky,
měření délek, základy
geometrie

- pracuje podle
slovního návodu, podle
předlohy; s pomocí
učitele umí pracovat
podle pracovního
postupu

Vv – citlivost pro krásu a
tvar, prostorová a pracovní
zručnost, členění plochy

8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

- provádí jednoduché
práce s technickými
materiály a dodržuje
technologickou kázeň

- orientuje se v základních
druzích technických kovů a
slitin s ohledem na jejich užití
v praxi (ocel, litina, měď,
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Práce s kovy
- druhy
technických kovů

Ch – kovy
M – jednotky délky,
měření délek, základy

- řeší jednoduché

technické úkoly s
vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
- organizuje a plánuje svoji

pracovní činnost

hliník, zinek, cín, olovo, bronz,
mosaz, dural)
- přesně měří posuvným
měřítkem
- rozlišuje rozebíratelné a
nerozebíratelné spojení kovů
- pracuje s pilníkem

- dodržuje obecné zásady

- pracuje se sekáčem
bezpečnosti a hygieny při práci s
nástroji a nářadím;
- pracuje s nůžkami na plech
- poskytne první pomoc při - pracuje s nýtovačkou
úrazu
- pracuje s akumulační
- užívá technickou
vrtačkou
dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt
výrobku

a slitin
- nerozebíratelné
spoje pájení,
svařování, lepení,
spojení hřebíky
- měření
posuvným
měřítkem
- pracovní
pomůcky, nářadí
a nástroje pro
ruční opracování

geometrie
Ov – dělba práce, úcta
k práci druhých, návyk
pravidelného plnění
povinností, cvičení, vůle,
vytrvalosti, překonávání
pohodlnosti
Vv – citlivost pro krásu a
tvar, prostorová a
pracovní zručnost,
členění plochy
Tv – správné držení těla
při práci

- jednoduché
pracovní operace
a postupy pilování Z – surovinové zdroje
sekání, nýtování,
vrtání
ENV – Ekosystémy,
- technické náčrty Základní podmínky
života, Lidské aktivity a
a výkresy
problémy životního
technické
prostředí, Vztah člověka
informace, návod
k prostředí

9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Práce s kovy
- provádí jednoduché
práce s technickými
materiály a dodržuje
technologickou kázeň
- řeší jednoduché

technické úkoly s
vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí

- orientuje se
v základních druzích
technických kovů a slitin
s ohledem na jejich užití
v praxi (ocel, litina,
měď, hliník, zinek, cín,
olovo, bronz, mosaz,
dural)

- rozebíratelné spojení
šroubové spojení

- zná nejpoužívanější
druhy závitů

- technické náčrty a
výkresy, technické

- druhy závitů
- ruční řezání vnějšího a
vnitřního závitu vratidlo,
závitové očko vratidlo,
závitníky
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M – jednotky délky,
měření délek, základy
geometrie
Ov – dělba práce, úcta k
práci druhých, návyk
pravidelného plnění
povinností, cvičení, vůle,
vytrvalosti, překonávání
pohodlnosti

- organizuje a plánuje

svoji pracovní činnost

- zná základní pracovní
postup při ručním
řezání vnějšího a
vnitřního závitu

- dodržuje obecné zásady - rozlišuje rozebíratelné

bezpečnosti a hygieny při práci
a nerozebíratelné
spojení kovů
s nástroji a nářadím;
- poskytne první pomoc
při úrazu
- užívá technickou

dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý
náčrt výrobku
- dodržuje základní

hygienická a
bezpečnostní pravidla a
předpisy a poskytne
první pomoc při úrazu,
včetně úrazu
elektrickým proudem
- užívá technickou
dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý
náčrt elektrického
zapojení
- organizuje a plánuje
svoji pracovní činnost
- správně zachází
s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením
včetně údržby

informace, návody
- úloha techniky v životě
člověka, zneužití
techniky, technika a
životní prostředí,
technika a volný čas

- poskytne první pomoci
při úrazu elektrickým
- pracovní pomůcky,
proudem
nářadí a nástroje pro
ruční opracování
- zná význam pojistek a
jističů v elektrických
Elektrotechnika
obvodech
- nebezpečí úrazu
- orientuje se v návodu elektrickým proudem –
k obsluze elektrických
bezpečnost práce
spotřebičů
- elektrická instalace v
budově (elektrická
- umí (jako
přípojka, elektroměr,
nekvalifikovaná osoba)
elektrické obvody provádět drobnou
domácí údržbu (výměna světelné a zásuvkové,
jističe)
žárovky, zapínání
automatických jističů)

- zná zásady bezpečné
manipulace s
elektrickou
prodlužovací šňůrou
- dodržuje zásady
bezpečnosti a ochrany
při práci s elektrickým
proudem
- podle schématu
zapojuje jednoduché
elektrické obvody v
bytové instalaci
(modelování
zásuvkových a
světelných obvodů)

- elektrické spotřebiče v
domácnosti
- funkce a užití
- návod a obsluha
- bezpečnost a
ekonomika provozu
- štítek na elektrickém
spotřebiči
- drobná domácí
údržba (výměna
žárovky, bezpečná
manipulace s
prodlužovací šňůrou)
- elektrotechnická
stavebnice (schéma
elektrických obvodů v
bytové instalaci, jednotlivé
elektrické obvody v bytové
instalaci – světelné a
zásuvkové)
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Vv – citlivost pro krásu a
tvar, prostorová a
pracovní zručnost, členění
plochy
Tv – správné držení těla
při práci
Z – surovinové zdroje
ENV – Ekosystémy,
Základní podmínky života,
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí, Vztah
člověka k prostředí
Vv – citlivost pro krásu a
tvar, prostorová a
pracovní zručnost, členění
plochy
Tv – správné držení těla
při práci
Z – surovinové zdroje
OSV – orientace v sobě
samém, psychohygiena,
mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace,
kompetice

VDO – zásady slušnosti

5.9.3 Pěstitelství, chovatelství
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení tématu
Přidělení hodin do ročníků
2. stupeň
6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

celkem

0, 5

0

0

0

0,5

Předmět má výrazně činnostní charakter. Je nutno poskytnout vyučujícím možnost pracovat s obsahem
učiva tvůrčím způsobem. Vyučující tak mohou vhodným způsobem reagovat na vzniklou konkrétní situaci,
na dané podmínky a na možnosti školy. Vyučování bude probíhat v kmenové učebně, v učebně dílen, na
školním pozemku nebo v okolí školy. Tvořivá činnost žáků bude realizována prostřednictvím praktických
činností na školním pozemku nebo zhotovením samostatného výrobku v učebně.
Ve výuce jsou používány následující metody a formy práce: výklad, názorná praktická ukázka, práce ve
skupině, diskuze, práce s literaturou, referáty, vycházky, exkurze, video, tvůrčí praktické činnosti,
laboratorní práce, sebehodnocení.
Žáci jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Důraz je kladen na to, aby se
žáci zamýšleli nad mírou používání chemických látek (hnojiva, ochranné postřiky) při zemědělských
činnostech a nad dostupnou ekologickou náhradou.
Vzdělávání v této oblasti vede žáky:
- k osvojování základních pracovních dovedností a návyků
- k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů
- k potřebné důvěře, k úctě vůči hodnotám vytvořeným prací člověka
- k chápání práce jako příležitosti k seberealizaci
- k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- k orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické i duševní práce a osvojení potřebných
poznatků i dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření
Mezipředmětové vztahy:
Přírodopis – anatomie, morfologie a fyziologie rostlin, význam rostlin a jejich ochrana
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k poznávání smyslu a cílů učení
- k pozitivnímu vztahu k učení, které vede k tvůrčím činnostem
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- ke schopnosti posoudit vlastní pokrok, kriticky zhodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich
- k samostatnému pozorování a experimentování, získané výsledky porovnávat, vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k promýšlení pracovních postupů praktických činností
- k chápání, že při práci se budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení
- k obhajobě svého rozhodnutí
- k tomu, aby se nenechal odradit případným nezdarem
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k používání správného názvosloví při komunikaci
- k tomu, aby při práci ve skupině naslouchali názorům ostatních žáků, porozuměli jim, vhodně na ně
reagovali a účinně se zapojovali do diskuze a vhodně argumentovali
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k práci ve skupinách
- k tomu, aby spolupracovali při řešení problémů, přispívali k diskuzi a respektovali názor druhého
- k věcné argumentaci
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k respektování pravidel při práci
- k tomu, aby přivolal pomoc při zranění
- k chápání základních ekologických souvislostí
- k ochraně a oceňování našich kulturn0chí tradic a historického dědictví
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k tomu, aby dodržoval bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- k bezpečnému a účinnému používání nástrojů, vybavení a materiálů
- k dodržování doporučených postupů při práci
- k tomu, aby myslel na ochranu svého zdraví i zdraví druhých
- k tomu, aby žák dbal na ochranu životního prostředí

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností a poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, řešení problémů
Psychohygiena – uvolnění, relaxace, kreativita
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Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého
Komunikace, Kooperace a Kompetice (dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich
myšlenky), Řešení problému a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova:
Ekosystémy – lidské sídlo, město, vesnice
Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, energie
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: zemědělství a životní prostředí – ekologické zemědělství,
odpady a hospodaření s odpady
Pěstitelství, chovatelství 6. ročník
Očekávané výstupy z RVP pro ZŠ

Učivo

Žák:
- dodržuje technologickou kázeň,
zná zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Základy bezpečnosti a hygieny
práce

OSV – psychohygiena

Základní podmínky pro pěstování
půda a její zpracování, výživa
rostlin, ochrana rostlin a půdy,
pěstitelství ve vztahu k životnímu
prostředí

OSV – Rozvoj schopností
poznávání, Psychohygiena,
Kreativita, Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti
ENV – Základní podmínky života,
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí,

- dodržuje technologickou kázeň

Zelenina
osivo, sadba, výpěstky
podmínky a zásady pěstování
pěstování vybraných druhů
zeleniny

Př – anatomie, morfologie a
fyziologie rostlin, význam rostlin
a jejich ochrana,

- pěstuje a využívá květiny pro
výzdobu

Okrasné rostliny
základy ošetřování pokojových
květin
pěstování vybraných okrasných
dřevin a květin
květina v exteriéru a interiéru,
aranžování
Ovocné rostliny
druhy ovocných rostlin
způsob pěstování, uskladnění a
zpracování
Léčivé rostliny, koření
pěstování vybrané rostliny
rostliny a zdraví člověka, léčivé

EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí, Vztah
člověka k prostředí

- dodržuje technologickou kázeň,
zná zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- dokáže poskytnout první pomoc
při styku s jedovatými rostlinami
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Př – anatomie, morfologie a
fyziologie rostlin, význam rostlin
a jejich ochrana,
VZ – výživa a zdraví, bezpečnost
a ochrana zdraví, ochrana před
nemocemi, rostliny jako drogy

účinky rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie
- prokáže základní znalost chovu
drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty

Chovatelství
chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu; kontakt se
známými a neznámými zvířaty
Pracovní pomůcky

- používá vhodné pracovní
pomůcky a provádí jejich údržbu

Př – anatomie, morfologie a
fyziologie živočichů
OSV – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

5.9.4 Vaření, šití
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu.
Přidělení hodin do ročníků
2.stupeň
6. ročník

7. ročník

0

0,5

8. ročník
0

9. ročník

celkem

0

0,5

Vzdělávací obsah předmětu.
Vzdělávání se zaměřuje hlavně na praktické dovednosti a návyky, doplňuje celé základní vzdělání o
důležitou složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a společnosti. Žáci získávají důležité
informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.
Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s
lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Žáci pracují samostatně i
ve skupinách, střídají jednotlivé činnosti, řeší problémové úkoly. Učí se pracovat s různými materiály a
osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Šetření materiálem chápou jako ohleduplnost k
životnímu prostředí. Snaží se svou práci v týmu plánovat, organizovat a kriticky ohodnotit sebe, stejně tak
jako i práci ostatních. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeny k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny práce.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka
k:
-pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování
práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
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- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při
pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a
hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebe aktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro
další životní a profesní orientaci

Místo realizace
Výuka příprava pokrmů a šití probíhá v jednotlivých učebnách – cvičná kuchyně a učebna šití. Součástí
výuky je hlavně praxe.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Sebepoznání a sebepojetí
- Kreativita
- Komunikace,
- Seberegulace a sebeorganizace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
Enviromentální výchova
- Vztah člověka a prostředí
Mediální výchova
- Práce v realizačním týmu,
- Tvorba mediálního sdělení
Výchova demokratického občana
- Občan, občanská společnost a stát
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k výběru a využívání vhodných způsobů, metod a strategií
- k plánování, organizování a řízení vlastního učení
- k ochotě věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k samostatnému řešení problémů
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- k volbě vhodných způsobů řešení
- k využívání logických, matematických a empirických postupů při řešení problémů
- k praktickému ověřování správnosti řešení problémů
- k aplikaci osvědčených způsobů při řešení obdobných nebo nových problémových situací
- ke sledování vlastních pokroků při zdolávání problémů
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k naslouchání druhým lidem, k tomu, aby jim porozuměli a vhodně na ně reagovali
- k účinnému zapojování se do diskuse
- k obhajování svého názoru a vhodné argumentaci
- k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a
jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
- k chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
- k oceňování zkušeností druhých lidí
- k respektování různých hledisek a čerpání poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
- k dodržování bezpečnostních pravidel
- k plnění povinností a závazků
- k adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky
- k tomu, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
Kompetence k podnikavosti
Učitel vede žáky
- k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
- k orientování se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání,
- k rozvoji svého podnikatelského myšlení
Očekávané výstupy z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

Učivo
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy,

průřezová témata)
Příprava pokrmů
-používá základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče
-připraví jednoduché pokrmy v
souladu se zásadami zdravé
výživy

-orientuje se v základním
vybavení kuchyně
-bezpečně používá
základní spotřebiče
-připraví samostatně
jednoduchý pokrm
-uvědomuje si cenu
surovin, spotřebu
elektrické energie

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

-dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazech v
kuchyni

Šití
-provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
-řeší jednoduché technické úkoly
s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
-organizuje a plánuje svoji
pracovní činnost
-užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní jednoduchý
náčrt výrobku
-dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu

Základní vybavení
kuchyně
Technika v kuchyni
Výběr, nákup a
skladování potravin
Úprava pokrmů za
studena, základní
způsoby tepelné
úpravy, základy
zdravé výživy
Náklady na suroviny
a energii.
Jednoduchá úprava
stolu
Pravidla správného
stolování a chování
Slavnostní stolování

-udržuje pořádek a
Bezpečnost práce
čistotu pracovních ploch, Základy hygieny
dodržuje základy
První pomoc
hygieny a bezpečnosti
práce
-poskytne první pomoc
při úrazech v kuchyni
-orientuje se v textilních
oděvních materiálech
-vysvětlí vhodnost
zvoleného materiálu
-použije druhy ručních
stehů
-určuje svoji velikost a
dokáže nakreslit
jednoduchý střih
-seznámí se a pracuje na
šicím stroji
-dodržuje bezpečnost při
práci a poskytne první
pomoc
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ENV - životní
prostředí
ENV - člověk a
prostředí
OSV -kreativita
M, Ov, VkZ

OSV - mezilidské
vztahy
OSV - komunikace
OSV - kooperace
OSV - řešení
problémů
OSV - mezilidské
vztahy
OSV - komunikace
VkZ, Ov

Funkce oděvu,
význam, účelnost
Textilní oděvní
materiály
Volba materiálu,
střihu, vzoru a barev
Ruční šití

OSV - řešení
problémů

Zjišťování tělesných
rozměrů
Práce se střihem
Strojové šití

OSV - kreativita
OSV - poznávání
lidí

Bezpečnost při práci
Hygiena
První pomoc

OSV - mezilidské
vztahy
OSV - komunikace

OSV - kreativita

5.9.5 Volba povolání
Charakteristika předmětu
Předmět Volba povolání je vyučován v 9. ročníku. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně. Výuka
probíhá v učebně s využitím internetu, prezentací jednotlivých SŠ a povolání.
Koncepce tohoto předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého
kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cílem
výuky je seznámit žáky s hodnotami, které mu nabízí vzdělání. Je to nejvyšší hodnota, kterou člověk vlastní.
Dává mu kvalifikaci pro to, aby mohl vykonávat povolání, které ho baví, které mu přináší uspokojení a
uznání druhých a které mu samozřejmě také umožňuje vydělávat peníze a jejich prostřednictvím žít
důstojný život a vylepšovat si jej podle svých představ a přání. Seznámíme žáky s nabídkou středního
školství, volbou profesní orientace, s požadavky jednotlivých povolání, ale také s osobnostními
předpoklady a vlastním sebehodnocením. Ve 2. pololetí seznámíme žáky s možnostmi uplatnění v
drobném podnikání a základy účetnictví ve spojení s finanční matematikou. Některé výstupy a učivo,
především týkající se pracovních smluv, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů, jsou probírány
i v občanské výchově.
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Přidělení hodin do ročníků
2. stupeň
6. ročník

7. ročník

0

0

8. ročník
0

9. ročník

celkem

1

1

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k samostatnému vyhledávání informací v různých informačních zdrojích
- k používání vhodných učebních pomůcek a audiovizuální techniky
- k poznávání smyslu a cíle učení
- k posouzení vlastních kroků
- ke schopnosti aplikovat poznatky v praxi
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k samostatnému řešení problému
- k samostatnému vyhledávání informací, jejich kritickému posuzování, srovnávání a použití při řešení
daného problému
- ke schopnosti aplikovat poznatky v praxi
Kompetence komunikativní, sociální a personální a občanské
Učitel vede žáky
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- k praktickým cvičením na téma životopis, pohovor u zaměstnavatele, vyřizování půjčky, úvěru
- ke schopnosti pracovat ve skupině, nabídnout pomoc ostatním nebo o pomoc požádat, být schopen
spolupracovat při řešení problémů
- k věcné argumentaci
- k chápání ekologických souvislostí
- k ochraně a oceňování naší kulturní tradice a historického dědictví
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k dodržování zásad BOZP při práci
- k ochraně životního prostředí
- k využívání znalostí v běžné praxi
- k vytváření představy o budoucím povolání
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
– sebepoznání a sebepojetí
- komunikace
Environmentální výchova – lidské aktivity a problém životního prostředí
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- orientuje se
v pracovních
činnostech
vybraných profesí

- orientuje se v nabídce
SŠ
- popíše základní
profese a jejich
požadavky z hlediska
vzdělání a profesních
dovedností
- vysvětlí možný vliv
školy (výběr školy,
zaměření, podmínky
pro přijetí) na
pracovní zařazení
- popíše pracovní
prostředí vybraných
profesí
- v rámci vlastního
sebehodnocení
dokáže posoudit
charakteristické rysy
osobnosti důležité
pro volbu povolání

- posoudí své
možnosti při
rozhodování o volbě
vhodného povolání
a profesní přípravy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Možnosti vzdělávání
- základní nabídka středních
škol, náplň učebních a
studijních oborů přijímací
řízení
- učební plán

Volba profesní orientace
- základní principy
- sebepoznávání: osobní
zájmy, cíle, tělesný a
zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti,
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OSV –
Osobnostní
rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí

- využije profesní
informace a
poradenské služby
pro výběr vhodného
vzdělávání

- má konkrétní
představu o
základech pracovních
činností ve vybraných
oblastech
- porovná své
předpoklady a
možnosti s požadavky
konkrétního povolání
- navrhne v
modelových situacích
řešení volby
vhodného povolání,
profesní přípravy a
objasní nutnost
celoživotního
vzdělávání ve
vybraných profesích
- posoudí své možnosti
při rozhodování o
volbě vhodného
povolání a profesní
přípravy
- vytvoří si představu o
možnosti svého
budoucího povolání
v oblasti podnikání
- zná práva a
povinnosti
zaměstnanců a
zaměstnavatelů
- zná základy finanční
matematiky a dovede
je aplikovat
- využije profesní
informace a
poradenské služby pro
výběr vhodné školy
- popíše příslušné
poradenské služby
pro výběr povolání a
jejich funkce
- použije vybrané
webové stránky a
portály pro získání a
zpracování informací
týkajících se
poradenských služeb,
pracovních pozic a
dalších profesních

sebehodnocení
- vlivy na volbu profesní
orientace

OSV – Sociální
rozvoj:
komunikace

Trh práce
- informace o trhu práce

ENV – Lidské aktivity a
problém životního
prostředí

Zaměstnání
- úřady
práce
- sociální
zajištění
- práva a povinnosti
zaměstnanců a
zaměstnavatelů
- způsoby hledání
zaměstnání, psaní
životopisu
- pohovor u
zaměstnavatele
- informace o pracovních
místech
Podnikání
- druhy a struktura organizací
- nečastější formy podnikání
- drobné podnikání
- živnost

Práce s profesními
informacemi a využívání
poradenských služeb
- portály jobs.cz, práce.cz,
dobraprace.cz (založení
poptávky, vyplnění
dotazníku, práce s možnými
nabídkami, oslovení
konkrétní firmy s konkrétní
nabídkou svých možností,
schopností a dovedností)
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Inf – MS Office

- prokáže v
modelových
situacích schopnost
prezentace své
osoby při vstupu na
trh práce

-

-

-

- provádí jednoduché
operace platebního
styku a domácího
účetnictví

-

-

-

informací
souvisejících se
získáním zaměstnání;
popřípadě využije jiné
možnosti k získání
těchto informací
aplikuje pravidla
slušného chování při
prezentaci své osoby
v modelových
situacích při vstupu
na trh práce
popíše a předvede v
modelových situacích
žádost o pracovní
pozici
využije v modelových
situacích materiály,
které jsou důležité
pro přijímací pohovor
(motivační dopis,
životopis…) na
konkrétní pracovní
pozici
používá peníze jako
platidlo (používá
bankovky a mince,
ověří si vrácené
peníze, identifikuje
bezhotovostní styk) a
rozliší základní
operace s penězi
(platby,
bezhotovostní styk)
posoudí hodnotu
peněz (porovná levný
a drahý výrobek,
kategorizuje
produkty) a aplikuje
to při nákupu i
hospodaření s
vlastními financemi
(kapesné)
rozpozná hlavní
příjmy a výdaje
domácnosti (mzda,
platby za teplo, vodu,
nájem, platby za
telefon, internet…)

- pohovor u zaměstnavatele
psaní životopisu,
motivačního dopisu, tvorba
portfolia
- vhodný vzhled a outfit u
pracovního pohovoru,
celková vizáž v průřezu
pracovními pozicemi –
konkrétní ukázky pro
konkrétní profese

OSV – sebeprosazení,
zdravé sebevědomí

Čj – strukturovaný
životopis, žádost o
pracovní místo

Vv, Pč – estetika, vkus,
konzervativní a módní
styl

Finanční gramotnost
- založení bankovního účtu,
druhy účtů, platební karta,
brána Pay-pal
- nakládání s úsporami, úroční
úspor, možnosti zhodnocení,
finanční trhy – zpracování a
provedení finanční analýzy
a zpracování konkrétního
doporučení na předloženou
modelovou finanční situaci,
modelovou rodinu,
jednotlivce
- zásady finanční gramotnosti,
tvorba pozitiv a negativ účet
x hotovost
- rozpočet, příjmy, výdaje,
platby, úspory
- hotovostní a
bezhotovostní operace
- ekonomika
domácnosti, firmy
- daně, pojištění
- základy
technologie
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OSV – finanční
gramotnost

Pč – finanční
poradenství, rozložení
finančních rizik,
rodinný rozpočet

Čj – komunikace,
vyjadřovací schopnost

M – úrokování,
splátkování – p.a.; p.r.

- finanční
matematika

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (dle RVP
ZV):
- zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních oborech a středních školách
- posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného
života
- využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
- prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání
o byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů
o byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání
- provádí jednoduché operace platebního styku
- ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k
obsluze běžných domácích spotřebičů
- správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá
vhodné prostředky při práci v domácnosti
- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem nebo chemikálií

362

5.10 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty
Nabídka volitelných předmětů bude každoročně upravována podle možností školy (složení pedagogického
sboru) a zájmu žáků.

5.10.1 Dramatická výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníků

6. ročník
0

7. ročník
1

2. stupeň
8. ročník 9. ročník
1
1

celkem
3

Výuka probíhá ve třídě. Dramaticko-výchovné metody mohou být však použity v různých předmětech,
zejména v literární nebo občanské výchově. Dramatická výchova je součástí estetické výchovy a výchovy
uměním. Cílem dramatické výchovy je rozvíjení osobnosti žáka. Zaměřuje se na učení prožitkem a vlastní
zkušeností v jednání, učí žáky pracovat ve skupině. Dramatická výchova žákům umožňuje vytvářet fiktivní
svět, který jim může pomoci orientovat se v mezilidských vztazích. Situace, ve kterých se děti stávají něčím
nebo někým jiným, než ve skutečnosti jsou, jim pomáhá rozvíjet fantazii, osobnost, sebevědomí. Žáci
zkoumají lidské jednání, poznávají, kam až může vést. Záleží na rozhodnutí a záměrech, bude-li mít
předmět podobu spíše osobnostní a sociální výchovy, nebo zda v něm bude kladen také důraz na proces
tvorby divadelní (činoherní či loutkové) inscenace. Cílem práce s dětmi není uvést tuto inscenaci veřejně
před publikem, ale je prostředkem výchovy.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- umožňuje žákovi zkoumat dané téma z různých úhlů pohledu, uvědomovat si důsledky lidského jednání v
nejrůznějších situacích a důsledky různých řešení konfliktů, uvědomuje si vztah fiktivních situací k reálným
životním situacím
- vede žáka k tomu, aby získané poznatky kriticky posuzoval, srovnával informace získané z různých zdrojů,
uměl je použít při řešení daného problému
- učí žáka tvořivě přistupovat k úkolům
Kompetence k učení
Učitel:
- pomáhá žákovi rozvíjet smyslové vnímání a představivost, cvičit paměť a pozornost
- podmínkou dramatické a inscenační tvorby je vyhledávání a třídění informací, vede tak žáky k
samostatnému rozhodování
- umožňuje žákům pracovat s technickými prostředky (audiovizuální technika, práce s počítačovými
programy)
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Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k tomu, aby:
- při ztvárnění různých postav měl příležitost formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory, uměl naslouchat
promluvám druhých lidí
- rozvíjel schopnost komunikovat verbálně i neverbálně
- v diskusích (v roli i mimo ni) se učil vhodně argumentovat a obhajovat své názory
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- učí žáky navazovat kontakt s lidmi, naslouchat druhým s porozuměním
- motivuje žáky, aby se stali vnímavými a citlivými diváky, spolupracovali s ostatními
- učí žáky hodnotit svou vlastní práci a práci ostatních s porozuměním a tolerancí
Kompetence občanské
Učitel:
- rozvíjí vztah žáků ke kulturnímu dědictví a tradici, k rozlišování skutečných hodnot od kýče, klade důraz na
hledání etických hodnot
- navštěvuje s žáky různé kulturní akce a vede je k tomu, aby ve svém volném čase vyhledávali divadelní
představení
Kompetence pracovní
Učitel:
- vyžaduje od žáka co nejlepší plnění uložených úkolů
- upozorňuje na nutnost dokončovat svou práci, převzít zodpovědnost za uložený úkol
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a
kompetice
Dramatická výchova, 7. až 9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

-uplatňuje kultivovaný
mluvený a pohybový
projev, dodržuje
základy hlasové
hygieny a správného
držení těla
- propojuje somatické
dovednosti při
verbálním a
neverbálním vyjádření,
na příkladech doloží

-provádí jednoduchá
rytmická a pohybová
cvičení, pracuje s
dechem
- rozvíjí schopnost
psychického a fyzického
uvolnění a soustředění
- dokáže hlasem a
pohybem vyjadřovat
základní emoce
- rozvíjí představivost a

Psychosomatické
dovednosti
práce s dechem, správné
tvoření hlasu, držení těla,
verbální a neverbální
komunikace
Herní dovednosti
vstup do role, jevištní
postava, strukturace
herní a jevištní situace

OSV–Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace
a sebeorganizace,
Psychohygiena, Kreativita,
Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice
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souvislosti mezi
fantazii
prožitkem a jednáním u - dokáže přijmout roli a
sebe i druhých
improvizovat, pracuje s
rekvizitami, hraje s
loutkou
-rozvíjí, variuje a
opakuje herní situace –
samostatně, s
partnerem, ve skupině,
přijímá herní pravidla a
tvořivě je rozvíjí

-prozkoumává témata z
více úhlů pohledu a
pojmenovává hlavní
téma a konflikt,
uvědomuje si analogie
mezi fiktivní situací a
realitou

- přistupuje k
dramatické a
inscenační tvorbě jako
ke společnému
tvůrčímu procesu, ve
kterém přijímá a plní
své úkoly, přijímá
zodpovědnost za
společnou tvorbu a
prezentaci jejího
výsledku

-rozpozná ve vlastní
dramatické práci i v
dramatickém díle
základní prvky
dramatu, pozná
základní divadelní
druhy a dramatické

Sociálně komunikační
-rozvíjí schopnost
dovednosti
srozumitelně vyjadřovat komunikace v běžných
své myšlenky a pocity
životních situacích, v
- je schopen
herních situacích av
spolupracovat s
situacích skupinové
partnerem a ve skupině
inscenační tvorby,
- spolupracuje s
prezentace, reflexe,
učitelem při hodnocení
vlastní práce i práce celé hodnocení, spolupráce,
skupiny
organizace tvůrčí
skupinové práce
-spolupodílí se na volbě
námětů, pojmenuje
základní konflikt i
vedlejší téma

-uvědomuje si
podobnost mezi
herními situacemi a
situacemi v reálném
životě, uvažuje o
vlastním životě
-je schopen sám nebo
ve skupině pracovat na
ztvárnění příběhu,
dokáže písemně zachytit
dialogy
- je schopen
prezentovat výsledky
své práce
- dokáže zhodnotit svůj
výkon
-dokáže vyjádřit svůj
názor na zhlédnuté dílo
(divadelní, filmové,
televizní), stručně
charakterizovat hlavní
postavy, stručně
převyprávět děj

Náměty a témata v
dramatických situacích –
jejich nalézání a
vyjadřování
Práce na postavě charakter, motivace,
vztahy
Konflikt jako základ
dramatické situace,
příběh–řazení situací v
časové a příčinné
následnosti, dramatizace
literární předlohy
Inscenační tvorba–
dramaturgie, režie,
herecká práce,
scénografie, scénická
hudba a zvuk
Komunikace s divákem

Základní stavební prvky
dramatu–situace,
postava, konflikt, téma,
vrchol, gradace
Základní dramatické
žánry
365

Čj,MeV– divadelní tvorba
Hv– scénická hudba,
dějiny hudby

žánry a jejich hlavní
znaky, kriticky hodnotí
dramatická díla i
současnou mediální
tvorbu

- chápe rozdíly mezi
jednotlivými divadelními
druhy a žánry, uvede
jejich hlavní znaky
- zajímá se i o
dramatické umění a
média (divadelní,
filmová, televizní,
rozhlasová a
multimediální tvorba)

Základní divadelní
druhy–činohra, loutkové
divadlo, opera, opereta,
muzikál, balet,
pantomima
Současná dramatická
umění a média
Vybrané etapy a typy
světového a českého
divadla
Výrazné osobnosti české
a světové dramatické
tvorby

5.10.2 Ekologie I.
5.10.3 Ekologie II
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníků
6. ročník
0

6.
ročník
0

Ekologie I - 2. stupeň
7. ročník 8. ročník 9. ročník
1
0
0

Ekologie II - 2. stupeň
7.
8.
9.
ročník
ročník
ročník
0
1
0

celkem
1

celkem
1

Volitelný předmět Ekologie je určen žákům 7. a 8. ročníku a jeho výuka v učebním plánu je vymezena 1
hodinou týdně Vyučovací předmět je zaměřen k naplňování následujících oblastí
environmentální výchovy: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví
Je zaměřen na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a k člověku a k vytváření postojů směřujícím k principu
trvale udržitelného rozvoje.
Formy realizace předmětu: Samostatné seminární práce, teoretické seznámení s elementárními
odbornými pojmy v oboru ekologie a etologie kolektivní terénní práce. Obvyklé je také využití interaktivní
tabule a DVD. Dle možností je vhodné, aby žáci využívali počítačové učebny k vyhledávání, ukládání a
zpracování rozšiřujících informací k probíranému učivu.
Ekologie je úzce provázána s dalšími předměty, které navazují na vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk
a zdraví, Člověka společnost, a další.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
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Učitel vede žáky
- k systematické práci s učebními texty, odbornými články, vhodnou odbornou literaturu a příslušnými
odkazy na odbornou literaturu a internetové stránky
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- ke schopnosti samostatného a odborného řešení problémů
- k řešení problémů
- k uvažování a porovnávání názorů
- k dodržování pravidel bezpečnosti práce, bezpečnému pobytu v přírodě a k naplňování zákonností o
ochraně přírody
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k vzájemné spolupráci mezi
- k uvědomění si jedinečnosti a odlišnosti každého jedince
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k respektování přesvědčení druhých
- k odmítání násilí
- k vytvoření přesvědčení o nutnosti respektování požadavků na kvalitu životního prostředí
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Hodnoty, postoje, praktická etika, Komunikace, Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova – Základní životní podmínky, Lidské aktivity a problémy životního prostředí,
Základní podmínky života, Ekosystémy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá
Mediální výchova – Práce v realizačním týmu, Tvorba mediálního sdělení, Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Ekologie I. - 7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

- rozumí a v praxi uplatňuje zásady
správného třídění odpadu
- zná možnosti recyklace odpadu a
opětovného využití
- dbá na snižování produkce
odpadu

Třídění odpadu

ENV – základní podmínky života,
lidské aktivity a problémy
životního prostředí
OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika

- rozumí základním ekologickým
pojmům

Základní ekologické pojmy

Př – základní ekologické pojmy
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- v odborných textech pracuje s
ekologickými pojmy
- rozliší přírodní oblasti světa
- zná zástupce rostlin a živočichů
biomů
- vysvětluje a používá základní
pojmy z oblasti neživé přírody
- uvede význam abiotických činitelů
přírodního prostředí – litosféra,
hydrosféra, atmosféra, sluneční
záření
- rozumí možnosti ochrany a
obnovy
- vysvětluje a používá pojmy z
oblasti potravních vztahů v přírodě
- vytváří potravní řetězce
- orientuje se v mezidruhových
vztazích organismů
- seznamuje se se životními
potřebami rozličných organismů
- zabývajících se problematikou ŽP
- zná pojmy chráněný a ohrožený
druh, národní park, chráněná
krajinná oblast, přírodní rezervace,
biosférická rezervace
- rozumí právní ochraně ŽP
- zná příklady chráněných a
ohrožených druhů rostlin a
živočichů
- vyhledává ekologická témata,
informace a aktuální články
- samostatně prezentuje své
znalosti i dovednosti
- vytváří prezentace související
EVVO
- aplikuje ekologické pojmy a
poznatky při vycházkách a
přírodovědných pozorování v
terénu
- na základě získaných znalostí a
dovedností zpracuje zadaný
tematický úkol

Abiotičtí činitelé přírodního
prostředí

ENV – základní podmínky života
Z – přírodní prostředí

Biotičtí činitelé přírodního
prostředí

ENV – základní podmínky života
MKV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Ochrana přírody

ENV – ekosystémy, vztah
člověka k prostředí
EGS – Evropa a svět
Př – ochrana rostlinných a
živočišných druhů
Z – celosvětová ochrana přírody

Ekologická témata

MKV – fungování a vliv médií ve
společnosti, Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení

Ekologické vycházky s
pozorováním a terénními úkoly

MKV – práce v realizačním týmu
OSV – komunikace, řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

Ekologie II. - 8. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- rozumí a v praxi uplatňuje zásady
správného třídění odpadu

Třídění odpadu – opakování a
rozšiřování znalostí
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
ENV – základní podmínky života
MKV – fungování a vliv médií ve

- zná možnosti recyklace odpadu a
opětovného využití
- dbá na snižování produkce odpadu
- učí se nové pojmy na
konkrétních příkladech,
sociální struktura druhu, teritorialita,
migrace, péče o potomstvo
- uvádí konkrétní příklady
- na konkrétních případech vysvětlí
význam ochrany rostlinných a
živočišných druhů
- orientuje se v celosvětové ochraně
přírody

Základní ekologické pojmy

společnosti

Biotičtí činitelé přírodního
prostředí

ENV – ekosystémy, základní
podmínky života

Ochrana přírody

ENV – ekosystémy, vztah člověka
k prostředí
MKV – vnímání autora
mediálních sdělení
EGS – Evropa a svět
Př – ochrana rostlinných a
živočišných druhů
ENV – vztah člověka k prostředí,
lidské aktivity a problémy
životního prostředí
EGS – Evropa a svět nás zajímá

- charakterizuje ŽP člověka
Člověk a společnost
- rozumí a diskutuje o ohrožování
přírodních zdrojů
- rozdělí a posoudí ekologické
katastrofy s dopadem na krajinu a
organismy
- zhodnotí civilizační vlivy na lidský
Člověk a zdraví
organizmus
- orientuje se v oblasti civilizačních
nemocí a vyhodnocuje příčiny
poškození lidského zdraví
- chápe potřeby rostlin pro člověka
- vyhledává ekologická témata,
Ekologická témata světa
informace a aktuální články
- samostatně prezentuje své znalosti i
dovednosti
- vytváří prezentace související EVVO
- aplikuje ekologické pojmy a
Ekologické vycházky s
poznatky při vycházkách a
pozorováním s terénními úkoly
přírodovědných pozorování v terénu
- na základě získaných znalostí a
dovedností zpracuje zadaný tematický
úkol
- umí pracovat na zadaném úkolu v
týmu

VZ – civilizační choroby
Př – léčivé rostliny
Ch – přírodní látky, léčiva
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
MKV – fungování a vliv médií ve
společnosti, kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – práce v realizačním týmu
OSV – komunikace, řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

5.10.4 Technická výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníků

6. ročník

7. ročník

2.stupeň
8. ročník

9. ročník
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celkem

0

1

1

1

3

Technická výchova je předmětem povinně volitelným, bude nabízen podle zájmu žáků a možností
pedagogického sboru v 7. – 9. ročníku. Časová dotace je 1 hodina. Předmět má převážně činnostní
charakter. Žáci jsou vedeni k vytváření pozitivního vztahu k práci, vhodným pracovním návykům,
cílevědomosti a vytrvalosti. S předmětem technická výchova úzce souvisí předmět Technické činnosti, který
je vyučován jako povinný předmět v 6. a 8. ročníku.
Vzdělávání v této oblasti vede žáky k:
- uvědomělému dodržování pravidel bezpečnosti práce a řádu školní dílny
- získání orientace v pravoúhlém promítání těles
- vytvoření přehledu o materiálech (dřevo, plasty, kovy) v souvislosti s užitím v praxi
- získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci s dřevem (měření a orýsování, řezání,
lepení, povrchová úprava – moření), plasty (tvarování teplem) a kovy (plech – měření a orýsování,
ohýbání, rovnání, stříhání, pilování)
- vhodnému plánování, organizování práce a stanovení pracovního postupu
- osvojení práce s měřidly, s různými nástroji a nářadím
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
Průřezová témata
Výchova demokratického občana
- zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení
odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat

problémů samostatně

a

Osobností a sociální výchova
- rozvoj schopností a poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, řešení
problémů
- psychohygiena – uvolnění, relaxace, kreativita
- mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého
- komunikace, kooperace a kompetence – dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich
myšlení, rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, energie
- lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady
- vztah člověka k životnímu prostředí
Mediální výchova
- schopnosti zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize,
internet
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k poznávání smyslu a cílů učení
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- k pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
- ke schopnosti umět posoudit vlastní pokrok
- k realizování vlastních nápadů
- ke kritickému zhodnocení výsledků své práce a k diskuzi o nich
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k promýšlení pracovních postupů
- ke stanovení si reálného cíle
- k chápání, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k používá správného odborného názvosloví při komunikaci
- k využívání informačních zdrojů k získávání nových poznatků
- k používání zásad správné komunikace
- k orientaci v technických symbolech
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke spolupráci s ostatními ve skupině
- ke spolupráci při řešení problému
- k respektování názorů jiných
- k věcné argumentaci
- k ocenění práce své i druhých
- k poskytnutí první pomoci při drobných poraněních
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- ke společnému stanovení pravidel chování při práci a k jejich respektování
- ke schopnosti přivolat pomoc při zranění
- k chápání základních ekologických souvislostí
- k ochraně a oceňování našich kulturních tradic a historického dědictví
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k projevům objektivního sebehodnocení
- k tomu, aby znali hodnotu peněz
- k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
- k bezpečnému a účinnému používání nástrojů, vybavení, materiálů
- k dodržování technologických postupů a pravidel
- k plnění povinností
- k tomu, aby mysleli na ochranu svého zdraví a zdraví druhých
- k aplikování poznatků v praxi
- k ochraně životního prostředí
- k využívání svých znalostí v běžné praxi
- k seznamování se se správným technologickým postupem při práci
371

7. - 9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:
- řeší jednoduché
technické úkoly s
vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a pomůcek
vzhledem k použitému
materiálu
- užívá technickou
dokumentaci, připraví
si vlastní jednoduchý
náčrt výrobku
- dodržuje obecné
zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s
nástroji a nářadím
- důsledně dodržuje
pracovní řád v dílnách
- dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní
předpisy; poskytuje
první pomoc při úrazu
- využívá při tvořivých
činnostech s různým
materiálem vlastní
fantazii
- rozšiřuje a prohlubuje
vědomosti o
materiálech, nástrojích
a pracovních
postupech

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
- rozlišuje jednoduché
konstrukční spoje
(plátování, čepování)

- jednoduché řezání
dřeva druhy pilek:
ocaska, čepovka,
děrovka, rámová pila,
- technické
zobrazování: technické
náčrty a výkresy,
pravoúhlé promítání
- dlabání
- měření a kontrola
- hoblování druhy
hoblíků: uběrák,
hladík, klopkař,
římsovník, macek
- organizace a
bezpečnost práce;
organizace práce,
důležité technologické
postupy, bezpečnost
práce
- vrtání
- povrchová úprava
moření, lakování
- spojování dřevěných
materiálů
- materiály vyrobené
ze dřeva
- základní znalosti o
údržbě nářadí a
nástrojů
- materiály vyrobené
z technických kovů
(drát, plech)
- práce s plechem
(měření a orýsování,
ohýbání, rovnání,

- zná u materiálů
vyrobených ze dřeva
jejich vlastnosti, užití v
praxi
- získá nejzákladnější
pracovní dovednosti při
práci se dřevem a
kovem (měření,
orýsování, dlabání,
hoblování, řezání,
rašplování, broušení,
vrtání, moření, stříhání,
pilování)
- používá správně
technickou
dokumentaci (výkresy,
plánky)
- správně používá a
udržuje používané
nářadí na dřevo a kov
- získá orientaci
v technických
výkresech, zejména
v pravoúhlém
promítání těles
- zvládá
v nejjednodušších
požadavcích základní
pracovní dovednosti při
práci s plechem
(měření a orýsování,
ohýbání, rovnání,
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
OSV – orientace v sobě
samém, psychohygiena,
mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace,
kompetice
Ch – kovy, plasty a
syntetická vlákna
MKV – schopnost
vyhodnotit podněty
Z – surovinové zdroje
VZ – ochrana tělesného
zdraví, hygienické návyky
M – jednotky délky,
měření délek, základy
geometrie
Čj – práce s literaturou,
popis pracovního postupu
Vv – citlivost pro krásu a
tvar, prostorová a
pracovní zručnost, členění
plochy
Ov – dělba práce, úcta k
práci druhých, návyk
pravidelného plnění
povinností, cvičení, vůle,
vytrvalosti, překonávání
pohodlnosti
Tv – správné držení těla
při práci
ENV – Ekosystémy,
Základní podmínky života,
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí, Vztah
člověka k prostředí
VDO – zásady slušnosti

stříhání)

stříhání)

5.10.5 Sportovní hry
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Přidělení hodin do ročníků

6. ročník
0

7. ročník
1

2. stupeň
8. ročník
1

9. ročník
1

celkem
3

Sportovní hry umožňují žákům poznat vlastní pohybové možnosti, rozumět jim, respektovat je u sebe i
jiných a aktivně je využívat nebo
ovlivňovat. Vede žáky od spontánní k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní realizaci v oblíbeném sportu
či jiné pohybové aktivitě.
Obsah je především zaměřen na kolektivní a míčové sporty. Výuka probíhá v tělocvičně, za příznivých
podmínek na přilehlých, venkovních školních hřištích s umělými povrchy a umělou trávou. Venkovní hřiště s
pevným povrchem jsou vhodná pro výuku všech sportovních her (kopaná, košíková, házená, volejbal) i
ostatních míčových her. V areálu hřišť se nachází i atletická dráha spolu s atletickými sportovišti.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k poznávání vlastních pohybových schopností
- ke kladení důrazu na kultivovaný pohybový projev
- k prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
- ke sledování vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k používání taktiky v individuálních i kolektivních sportech
- k účasti na soutěžích v pozici soutěžícího, ale i pořádajícího
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k porozumění běžně používaným povelům, gestům a zvukům, reakci na ně, schopnost je samostatně
používat
- od spontánního pohybu k řízené činnosti
- k zapojování do diskuse o taktice družstva
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
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- k uvědomění si významu sociálních vztahů a rolí ve sportu
- k přátelským meziosobním vztahům, schopnosti pomoci spolužákovy
- k sebehodnocení, přijímání pochvaly i kritiky
- k vytváření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj
- k dodržování pravidel fair play
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám
- k objasňování příkladů potřeby dodržování hygieny při pohybových aktivitách
- k dodržování pravidel slušného chování
- k hodnocení svých výsledků na základě jasných kritérií
- k rozlišení a uplatnění práv a povinností vyplývajících z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák)
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k dodržování vymezených pravidel ve sportu a používání v celém životě
- k bezpečnému používání pomůcek a nářadí, ochrana svého zdraví a zdraví druhých, minimalizace rizika
- k organizaci vlastního pohybového režimu
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Kreativita, Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena, Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace, Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k přírodě
Multikulturní výchova – Lidské vztahy, Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity
Mediální výchova – Fungování a vliv médií ve společnosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímají
Evaluace:
Dodržování pravidel bezpečného chování.
Pozorování žáků při mimořádných situacích, zvládnutí mimořádných situací, společné řešení, týmová
práce.
Prezentace výsledků práce žáků.
Dodržování řádu venkovních sportovišť, tělocvičny.
Sportovní hry, 7. – 9.. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák:
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÍ

Dílčí výstupy

Žák:

-

- aktivně vstupuje do

organizace svého
pohybového režimu,
některé pohybové
činnosti zařazuje

Učivo

-

zná a dodržuje
pravidla
bezpečnosti při
sportovních
činnostech
volí odpovídající

Vybíjená
- s jedním míčem
- s více míči
Přehazovaná
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Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup k
druhým – projevovat se v
jednání i řešení problémů

pravidelně a s
konkrétním účelem

-

-

usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

-

-

-

-

samostatně se
připraví před
pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s
hlavní činností –
zatěžovanými svaly

odmítá drogy a jiné
škodliviny jako
neslučitelné se
sportovní etikou a
zdravím; upraví
pohybovou aktivitu k
údajům o znečištění
ovzduší

-

-

uplatňuje vhodné a
bezpečné chování i v
méně známém
prostředí sportovišť,
přírody, silničního
provozu; předvídá
možné nebezpečí
úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
-

-

sportovní oblečení
dbá na čestnost a
spravedlnost
dodržuje pravidla
fair play
zvládá pravidla
jednotlivých
sportovních her
zvládá techniku
sportovních her
zvládá organizaci a
řízení herních
činností
umí správně použít
herní činnosti
jednotlivce
používá různé herní
systémy, herní
kombinace
vybere správnou
taktiku hry a použije
ji
chápe role v
družstvu
zvládá základní
údržbu náčiní a
úpravu hřiště před
utkáním a po utkání
rozvíjí zdravou
soutěživost

- s jedním míčem
- se dvěma míč
- se čtyřmi míči
Florbal
- HČJ – práce s
hokejkou – vedení
míčku, uvolňování
hráče bez míčku, s
míčkem
- přihrávání a
zpracování přihrávky
- střelba švihem,
příklepem
- utkání „malý“ i
„velký“ florbal
Volejbal
- HČJ odbití obouruč
vrchem a spodem,
jednoruč - lob,
podání, spodní,
vrchní; přihrávka,
nahrávka
- herní kombinace – s
nahrávačem u sítě,
postavení při příjmu
podání
- základy herních
systémů –
2:2 – hráč, který
nepřijímá je
nahrávačem
3:3 – nahrávač z
pravého kůlu
6:6 – nahrávač z
pravého kůlu
Basketbal

-

osvojuje si pojmy

- HČJ – uvolňování
bez míče a s míčem
(driblinkem,
obrátkou)
- přihrávka jednoruč a

zvládá v souladu s
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samostatně a odpovědně
OSV – sociální rozvoj,
kooperace, sebepoznání,
mezilidské vztahy

individuálními
předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě
je aplikuje ve hře,
soutěži, při
rekreačních
činnostech příčiny

obouruč – na místě a
za pohybu
- střelba jednoruč a
obouruč
- krytí útočníka s
míčem, bez míče,
prostoru
- herní kombinace útočná, založená na
„hoď a běž“
- herní systémy –
obraný osobní a
zónový
- utkání

- posoudí provedení

osvojované pohybové
činnosti, označí
zjevné nedostatky a
jejich možné

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
-

-

-

-

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

naplňuje ve školních
podmínkách základní
olympijské myšlenky
– čestně soupeří,
pomoc
handicapovaným,
respekt k opačnému
pohlaví, ochranu
přírody při sportu

-

-

-

chápe význam
pohybových her pro
navazování a
upevňování
mezilidských
kontaktů
snaží se o fair play
jednání při hrách,
má radost ze hry, ne
prohry jiného
zorganizuje hry a
samostatně je řídí
uvědomuje si, že ne
každá hra je vhodná
pro určitý věk,
počet hráčů,
konkrétní složení
hráčů, prostředí

dohodne se na
spolupráci i
jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje
práva a povinnosti
vyplývající z role
hráče, rozhodčího a
diváka a organizátora

Fotbal
- HČJ - výběr místa –
uvolňování a nabíhání
- zpracování míče převzetí, tlumení,
vhazování míče
- střelba z místa a po
vedení míče
- uvolňování,
obcházení soupeře s
míčem, obsazování
- herní kombinace
založená na „přihrej a
běž“
- utkání
Házená
- HČJ - výběr místa uvolňování, nabíhání
- uvolňování,
obcházení soupeře s
míčem, obsazování
- herní kombinace
založená na „přihrej a
běž“
- utkání

- pravidla her
376

-

sleduje určené prvky
pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a
vyhodnotí

- sportovní chování

5.10.6 Přírodovědné bádání
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Přidělení hodin do ročníků

6. ročník
0

7. ročník
1

2. stupeň
8. ročník
9. ročník
1
1

celkem
3

Přírodovědné bádání se vyučuje jako volitelný předmět podle zájmu žáků a možností pedagogického sboru
v 7., 8. nebo 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Tento volitelný předmět je zaměřen na
prohlubování vědomostí získaných v hodinách přírodopisu, fyziky a chemie.
Je založen na metodě badatelsky orientovaného vyučování, kdy žáci společně vytváří výzkumné otázky,
hypotézy. Praktickým výzkumem je potvrzují či vyvracejí. Dalšími způsoby výuky jsou laboratorní práce,
terénní výuka a exkurze. Předmět žáky rozvíjí po odborné stránce daných předmětů, v praktických
činnostech i v takzvaných měkkých dovednostech. Podchycuje a rozvíjí zájem o přírodní vědy – zkoumání
přírodních jevů prostřednictvím experimentů, pozorování, měření. Rozvíjí kritické myšlení a logické
uvažování, dovednost pozorovat a experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat závěry.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k individuálnímu i skupinovému poznávání přírodovědných jevů
- ke zvídavosti
- ke společnému provedení výzkumu
- k samostatnému řešení problémů
- k tomu, aby konzultovali své výsledky se spolužáky a diskutovali nad výsledky svého bádání
- k samostatnému vyhledávání informací, jejich kritickému posuzování, srovnávání a použití při řešení
daného problému
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k řešení nabízených témat a vhodně je k tomu motivuje
- k samostatnému pozorování, zkoumání a vyhodnocování svých výsledků
- ke schopnosti aplikovat poznatky v praxi
- k samostatnému vyhledávání informací, jejich kritickému posuzování, srovnávání a použití při řešení
daného problému
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Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k rozvoji spolupráce při řešení problémových úloh jak se spolužáky, tak s vyučujícím
- k tomu, aby porovnávali své výsledky mezi sebou, argumentovali, obhajovali a prezentovali svá řešení
- k využívání informačních a komunikačních prostředků
- k výstižnému a souvislému vyjadřování názorů a formulaci myšlenek
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti
- k motivaci v krizových momentech bádání
- k vytrvalosti
- k tvůrčímu myšlení
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k rozvoji manuálních dovedností při laboratorních pokusech a manipulaci se zařízeními
- k zodpovědnému přístupu k zadaným úkolům a k úplnému dokončení práce
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí, komunikace, rozhodovací dovednosti, životní
role, postoje, asertivita
Environmentální výchova – Základní podmínky, lidské aktivity a problém životního prostředí
Mediální výchova – Týmovost, tvorba mediálního prostředí, objektivní čtení a vnímání mediálních sdělení
Přírodovědné bádání, 7. - 9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,

Žák:
- zvládá uplatnit v praxi jednotlivé kroky
BOV
- zná postupy k řešení výzkumných
otázek
- prezentuje výsledky svého výzkumu
- zvládá uskutečnit sebehodnocení i
zpětnou vazbu svým spolužákům

průřezová témata)
- badatelsky orientovaná výuka
(BOV)
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MED – práce v realizačním
týmu

- umí používat pomůcky pro laboratorní

práce (lupa, mikroskop, preparáty)
- vytvoří dočasný preparát pro
pozorování
- zvládne vyhotovit laboratorní protokol

- zásady
mikroskopování
- výroba rostlinného
i živočišného
preparátu
- laboratorní práce

- vybraní abiotičtí činitelé
- vybraní abiotičtí činitelé přírodního
přírodního prostředí
prostředí – pomocí praktických pokusů
dokáže vysvětlit význam
- zkoumá vlastnosti půdy, vody a vzduchu

- umí popsat části živočišného těla a
jejich funkce

- zvládá prakticky používat pomůcky v
terénu
- umí samostatně pracovat dle zadání
- zvládá organizaci ve skupině

- zoologie

OSV – Osobnostní
rozvoj
Př – práce s
mikroskopem

ENV – Základní podmínky
života
Z – přírodní prostředí
Př – anatomie a fyziologie
zvířat
ENV – etologie a ekologie
zvířat

- terénní výuka a exkurze

MED – práce v realizačním
týmu
OSV – komunikace, řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti
Př – ochrana přírody

- vyhledává informace, třídí je a dokáže je - aktuální témata v oblasti
prezentovat ostatním spolužákům
environmentální výchovy
- aktivně se zajímá o aktuální
environmentální témata
- pracuje bezpečně s vybranými

- bezpečnost při experimentální
dostupnými a běžně používanými látkami činnosti
a hodnotí jejich rizikovost
- zásady bezpečné práce v
laboratoři (pracovně) i v
- ví, jak poskytnout a přivolat první
běžném životě
pomoc při úrazu
- první pomoc při úrazu v
laboratoři (poleptání, popálení,
pořezání) - značení chemikálií,
nebezpečné látky a přípravky
- rozliší různorodé a stejnorodé směsi od - tělesa, látky, směsi
čisté látky
- pozorování, měření, pokus
- provádí jednoduchá pozorování
- vlastnosti látek-barva,
skupenství, rozpustnost,
- definuje roztok, jeho vznik, použije
změny při zahřívání
správně základní pojmy - rozpustnost,
- složení roztoku a jeho příprava
koncentrovaný, zředěný, nasycený,
- křivka závislosti rozpustnosti
nenasycený roztok
na teplotě
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Z – lidé a Země
MED – kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
OSV – zodpovědnost za
zdraví
Ch - bezpečnost při
experimentální činnosti

F – látka, těleso
Ch – vlastnosti látek, směsi,
roztoky
M – grafy, křivky

- navrhne a objasní postupy v oddělování - dělící metody
směsí a ověří je v praktických cvičeních - filtrace, destilace, sublimace,
krystalizace, chromatografie,
extrakce zeleného barviva
- samostatně provede vybrané pokusy na - vybrané úkoly z chemických
základě dosavadních zkušeností a
a biologických olympiád
znalostí

Ch – dělící metody
M – převody jednotek

5.10.7 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníků

6. ročník
0

7. ročník
1

2. stupeň
8. ročník
1

9. ročník
1

celkem
3

Předmět Konverzace v anglickém jazyce je volitelný předmět. Výuka probíhá ve skupině, vytvořené ze
zájemců na začátku školního roku.
Cílem předmětu je vytvořit u žáků zájem a pozitivní vztah ke studiu cizího jazyka. A to především osvojením
si potřebných jazykových znalostí a dovedností, které povedou k jeho aktivnímu využití v každodenní
komunikaci. Navazuje na předmět anglický jazyk. Kromě rozšiřování komunikačních i poslechových
dovedností je předmět zaměřen také na poznávání kultury a života v anglicky mluvících zemích. Nedílnou
součástí předmětu je vedení žáků k pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život. K vytváření
respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Žáci rozšíří své dovednosti poslechu s porozuměním, pracují na správné výslovnosti a obohacení slovní
zásoby, pracují na automatizaci správného gramatického vyjadřování. Žáci pracují také s psaným textem.
Využívají k tomu zájmově blízké články z časopisů a internetu. Se vzdělávacím obsahem předmětu jsou
propojena průřezová témata, která přispívají k rozvoji osobnosti žáka.
Náplň jednotlivých témat je uzpůsobena aktuální jazykové úrovni žáků v jednotlivých ročnících.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k práci se studijními materiály
- k úsilí o pochopení informací a uvádění věcí do souvislostí, trénuje paměť
- k posuzování vlastního pokroku a postupným zdokonalováním dovednosti konverzovat v anglickém
jazyce
- k pozitivnímu vztahu k předmětu
- k zájmu o další studium
Kompetence k řešení problémů
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Učitel vede žáky
- k rozvoji logického myšlení
- k praktickému využívání poznatků
- k vytrvalosti
- k objevování různých variant řešení úkolů
- k uvážlivému rozhodování
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k formulování vlastních myšlenek
- k výstižnému a kultivovanému projevu
- k pozornému naslouchání promluvám jiných lidí
- k vhodným reakcím na ně
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke spolupráci na úkolu
- ke vzájemné pomoc
- ke vzájemnému respektu
- k samostatnost
- kladným hodnocením každého pokroku ke zvýšení jejich sebedůvěry
Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k vědomí práv a povinností, souvisejících se školou a prací, mezilidskými vztahy, zdravím a životním
prostředím
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k návyku plnění pracovních povinností
- k tomu, aby se v budoucnu žákům znalost anglického jazyka mohla stát výhodou v jejich pracovním
uplatnění
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- hodnoty, postoje, praktická etika
- poznávání lidí, komunikace
- rozvoj schopností poznávání
- mezilidské vztahy
Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- práce v realizačním týmu
Multikulturní výchova
- multikulturalita
- kulturní diference
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Konverzace v anglickém jazyce, 7. - 9. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeně náročným
anglickým promluvám, obsahově
spojenými s konverzačními tématy
- pochopí situační humor divadelní
hry nebo filmu

Poslechová cvičení k nácviku
schopnosti rozumět.
Návštěva divadelního
představení v anglickém jazyce
nebo zhlédnutí filmu v
anglickém znění.

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika, seberegulace a
sebeorganizace, poznávání lidí,
komunikace, rozvoj schopností
poznávání, mezilidské vztahy
MED - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, práce
v realizačním týmu
MKV – multikulturalita, kulturní
diference

- reprodukuje obsah slyšených a
čtených sdělení.
- odpoví na otázky k učebním
nahrávkám a textům.
- vyjádří svůj názor na předmět
hovoru, mluví o svých
zkušenostech a zážitcích.
- samostatně hovoří po přípravě na
téma podle zadání
- zapojí se do konverzace na dané
téma
- čte s porozuměním učební texty.
- zkvalitňuje svůj informační zisk z
čteného anglického textu.

Souvislá promluva na daná
témata.
Učební texty určené k osvojení
vazeb a frází.

OSV – seberegulace a
sebeorganizace

Učební texty tematicky
navazující na aktuálně probírané
učivo předmětu Anglický jazyk.
Texty o anglicky mluvících
zemích.
Extensive reading – přečte
anglickou knihu dle vlastního
výběru a sdělí obsah a dojem z
četby.

OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika, seberegulace a
sebeorganizace, poznávání lidí,
komunikace, rozvoj schopností
poznávání, mezilidské vztahy
MED - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, práce
v realizačním týmu
MKV – multikulturalita, kulturní
diference

- orientuje se v různých materiálech Procvičování testovacích
zaměřených na testování znalostí dovedností.
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OSV – seberegulace a
sebeorganizace

5.10.8 Mediální tvorba
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Přidělení hodin do ročníku

6.
ročník
0

7.
ročník
1

2. stupeň
8.
ročník
1

9.
ročník
1

celkem
3

Charakteristika předmětu
Mediální výchova vychází z poznatku, že masová a síťová média (periodický tisk, rozhlas, televize, internetová média
a internetové sociální sítě) představují v současné době významný faktor primární i sekundární socializace. V
základním vzdělávání nabízí Mediální výchova základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a
práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší
okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty,
které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty
přicházející z médií. Doporučené očekávané výstupy tuto potřebu zacházení s masovými a síťovými médii reflektují a
současně respektují rozdílnou úroveň poznávacích schopností žáků a různou míru jejich potenciální či
pravděpodobné zkušenosti s médii. Důraz je kladen na schopnost aktivně využívat média k prosociálnímu jednání a
umět vlastní vztah k médiím a k jejich využívání podrobit kritické reflexi a racionálnímu odstupu. Z tohoto důvodu
propojují doporučené očekávané výstupy receptivní a produktivní činnosti, neboť se jedná „jen“ o různé postupy
směřující ke stejnému cíli. Vedle získání základních dovedností je proto zdůrazněna i potřeba získat znalosti z oblasti
mediální produkce, dějin médií, role médií ve společnosti a postupů a prostředků mediální komunikace. Doporučené
očekávané výstupy rozšiřují obsah Mediální výchovy o problematiku bezpečnosti užívání médií. Ta zvlášť významně
vystupuje do popředí s rozvojem internetových médií a sociálních sítí a je jako důležitý faktor rozvoje mediální
gramotnosti akcentována i na evropské úrovni.

Hlavním cílem vyučovacího předmětu Mediální tvorba je rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně,
aby využívání médií, porozumění mediálním sdělením a tvorba mediálního sdělení byly činnostmi, které
jedinec ovládá.
Výchova k mediální gramotnosti je podstatná proto, aby žáci pochopili principy fungování mediálního
prostředí (média slouží k prosazování zájmů jednotlivců i skupin, nabízejí podněty pro přemýšlení o světě,
vzory jednání a chování, vzory sociálních rolí, aj.), aby byli schopni s produkty tohoto prostředí pracovat a
sami je vytvářet, aby chápali, že média formují představy o světě.
Cílem výuky je, aby si žáci uvědomovali, jak média ovlivňují společnost i jedince nejrůznějším způsobem (od
krátkodobých účinků po dlouhodobé, od pozitivních po negativní apod.), jak je sociální prostředí, v němž se
pohybujeme, neustále zaplňováno mediálními produkty, které se podílejí na formování našich představ o
světě. Ve světě současném i budoucím zaujímají média velkou roli coby prostor pro naplňování volného
času (dennodenní práce či zábava na internetu), posilují prožitek ztotožnění se s nějakým celkem či
skupinou.
Váha, kterou masová média mají, je tak velká a produkce, kterou nám nabízejí, tak neprůhledná, že "žít s
médii" stále zřetelněji vyžaduje speciální přípravu. Proto je stále potřebnější součástí výbavy jedince
dovednost, která mu umožňuje média využívat ke svému prospěchu a současně se bránit jejich případným
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nežádoucím dopadům. Zároveň je však nutné, aby si žáci uvědomili důležitost médií pro jedince i
společnost. Považujeme tedy za důležité nabídnout našim žákům orientaci v tomto prostředí, jehož
"účinkům jsou dlouhodobě vystavováni". Pracujeme s materiály z praktického života, využíváme veřejných
internetových stránek.
Volitelný předmět Mediální tvorba je určen žákům 7. - 9. ročníku, je mu vymezena hodinová týdenní
dotace. Předmět nabízí osvojení základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií,
získání dovednosti k analýze sdělení, k posouzení jeho věrohodnosti. Naučí využívat tištěných i digitálních
dokumentů jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času.
Hodinová dotace odpovídá učebnímu plánu školy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- ke kritickému vnímání podstaty mediálního dělení
- ke schopnosti žáků rozlišit informace podstatné, nezbytné a informace doplňující
- k vyhledávání, kritickému zpracovávání, propojování a systematizování získaných informací
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- k různému řešení problémů
- ke schopnosti nalézat efektivní způsoby řešení problémů
- k rozlišování společensky významné hodnoty v textu, faktický a fiktivní obsah mediálního sdělení
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- k otevřené a slušné komunikaci podepřené logickými argumenty
- ke kultuře vyjadřování všech účastníků komunikace
- k porozumění různým typům sdělení (obrazy, text gesta, mimika, zvuk)
- k prezentování svých názory v rámci vyučovacího předmětu
- k rozkrývání sdělení "mezi řádky"
k
vyhledávání
krizových míst v komunikaci (nejen
mediální), jejich analýze a
cesty k smysluplné komunikaci s okolím
- k pozitivnímu vztahu a úctě k mateřskému jazyku i jiným jazykům a jazykovým útvarům

hledání

Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- ke zhodnocení jejich práce – samostatné nebo týmové
- k práci ve skupinách, být nositeli různých rolí v týmu, práci na dílčím i hlavním úkolu
v týmu, respektu nositele jiného názoru na řešení problémové situace
- k tomu, aby sami byli schopni pomoc a využili pomoc druhých, při tvorbě mediálního sdělení
používáme metody vedoucí k nezbytné spolupráci v týmu
Kompetence občanské
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Učitel vede žáky
- k rozlišování pozitivního a negativního chování lidí
- k rozpoznání netolerantní a degradující postoje v mediálním sdělení
- k respektování názoru protistrany
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k pozitivnímu vztahu k učení a práci, na každou dobře odvedenou práci reagujeme pozitivně,
chválíme za kvalitní práci
- k tomu, aby si vážili každé práce a pracovní profese a sami si formovali představu o svém budoucím
povolání
7. - 9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Dílčí výstupy

Žák:

Žák:

- vnímá vztah médií a
svobody projevu a
význam tisku pro
demokratické
společnosti, chápe i
rizikové stránky tohoto
vztahu

- vyjmenuje média,
která člověk využíval
v minulosti a
současnosti a popíše
jejich výhody a
nevýhody

- vysvětlí význam
rozšíření knihtisku,
přenosu sdělení
rozhlasovým a později
televizním signálem a
význam nástupu
síťových médií pro
společnost
- rozpozná roli médií ve
svém vlastním životě a
životě svých bližních a
dovede z mediální
nabídky aktivně naplnit
vlastní zájmy, potřeby a
přání
- rozeznává typy
mediálních sdělení a
jejich typické výrazové
prostředky (zpráva,
reklama, hudební klip,
komiks, www stránky)
- rozlišuje rozdíly v

Učivo

- média v minulosti a v
současnosti

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
Český jazyk
MKV
Dějepis
Občanská výchova
Informatika
VDO – Občan, občanská
společnost; formy
participace občanů v
politickém životě
OSV – Mezilidské vztahy
Cizí jazyk

- rozliší zprávu,
komentář, hudební
klip, komiks, webové
stránky apod.
- orientuje se ve

- základy mediální
gramotnosti
- zpráva, komentář,
reklama, hudební klip,
komiks, webové
stránky
- zpravodajství a
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expresivním a citovém
zabarvení ve
významově blízkých
slovech užívaných ve
zpravodajství (např.
„přiznal“ či „připustil“
místo „řekl“)
- rozpozná a pojmenuje
oblasti vlivu médií na
člověka (vnímá média
jako faktor ovlivňující
názory, pocity, životní
styl, hodnoty, morální
přesvědčení)
- uvede, jakou roli a jaký
význam má výběr
grafických výrazových
prostředků (např.
podtržení, velikost
písma v periodickém
tisku i na www stránce)
- na příkladech vysvětlí,
jak volba záběru (např.
u fotografie) směřuje
diváka ke konkrétnímu
výkladu sdělení
- chápe vliv reklamy na
současnou mediální
produkci (je schopen
identifikovat projevy
„komercializace“);
reflektuje svůj vztah k
reklamě na vlastním
chování
- rozeznává zvolené
výrazové prostředky
jako příznakové a roli
jejich citového
zabarvení pro
„navádění“ uživatele k
určitému výkladu
obsahu sdělení

- zhodnotí vliv
komunikačních
technologií na podobu
komunikace ve

zpravodajstvích –
českých i zahraničních

žurnalistika –
televizní, rozhlasové a
tištěné

- diskutuje o vlivu médií
na člověka
- posoudí vliv sociálních
sítí na názory, pocity,
životní styl, hodnoty a
morální přesvědčení

- sociální sítě,
- sociální „bublina“,
- principy fungování
sociálních sítí,
- laik,
- status

- zdůvodní využívání
výrazových prostředků
v médiích a popíše
jejich roli

-

titulek
obrázek a video
sexismus
provokace
klamání

-posoudí vliv reklamy na
chování lidí

-

reklama
jak funguje reklama
klamavá reklama
reklamní kampaň

- rozezná rozdíl mezi
komerčním a
veřejnoprávním
sdělením

- veřejnoprávní a
komerční média
- sdělení – proč vzniklo
a proč se šíří
- důvěryhodná x
nedůvěryhodná
informace

- rozezná klamavou
zprávu

- dezinformace, fake
news
- hoax
- zdroj informací
- manipulace
- neutrální zpráva
- komentář

- vyhledá zdroj
informací
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skupinách, do nichž
vstupuje (mezi
vrstevníky ve škole či
při zájmové činnosti, v
rodině apod.)
- zhodnotí přednosti a
rizika získávání
informací z
internetových zdrojů
(např. z Wikipedie) a
umí takto získané
informace ověřovat
- uvědomuje si, jak
zprostředkovaná
komunikace (mobilní
telefony, email, Tik Tok,
Facebook apod.)
ovlivňuje způsob
komunikace a vztahy s
ostatními
- rozezná rozdíly mezi
„seriózním“ a
„bulvárním“
zpravodajstvím a
výrazové prostředky,
které jsou pro ně
příznačné
- uvědomuje si, jak
zprostředkovaná
komunikace (mobilní
telefony, email, Tik Tok,
Facebook apod.)
ovlivňuje způsob
komunikace a vztahy s
ostatními
- zhodnotí přednosti a
rizika získávání
informací z
internetových zdrojů
(např. z Wikipedie) a
umí takto získané
informace ověřovat

- vysvětlí hodnotu
informace

- PR články
- reklamní sdělení
- Product placement

- rozezná rozdíly mezi
seriózním a bulvárním
zpravodajstvím

- investigativní
žurnalistika
- Seriózní bulvár
- Bulvár

- posoudí pravdivost
fotografie

- Instagram
- úprava fotografií
- obrazová manipulace

- popíše zásady
bezpečné práce a
pohybu na internetu

- sexting
- nebezpečí posílání
fotografií a videí přes
internet
- kyberšikana,
kyberstalking,
kybergrooming
- propaganda
- historie a
současnost

- v předloženém
materiálu (text, video
atd.) vyhledá prvky
propagandy
- rozliší propagandu
v médiích od ostatních
zdrojů ovlivňování
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5.10.9 Vyučovací předmět: Domácnost a zahrada

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přidělení hodin do ročníku

6. ročník
0

2. stupeň
7. ročník
8. ročník
1
1

9. ročník
1

celkem
3

Předmět Domácnost a zahrada postihuje široké spektrum činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a
profesní orientace žáků. Koncepce předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí
do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky.
Obsahem předmětu je shrnout a utřídit doposud získané poznatky a upevnit základní dovednosti i návyky
žáků z této oblasti. Žákům je poskytnut prostor pro získání dalších praktických a uživatelských dovedností,
spojených s provozem domácnosti a s osvojením si pracovních postupů při různých činnostech v
domácnosti. Předmět má komplexní charakter, výrazným způsobem formuje přípravu žáků na rodinný život
a životní role, podílí se na vytváření žádoucích postojů ke zdravému životnímu stylu, pozitivně ovlivňuje
vztah k praktickým činnostem a k práci a vytváří podmínky pro cílenou životní a profesní orientaci žáků.
Veškeré dovednosti a pracovní návyky získávají žáci v přímých praktických činnostech. Obsah učiva není
určen výhradně dívkám, ale předmět je svým komplexním pohledem na otázky života v rodině otevřen
všem žákům. Předmět je nabízen žákům v 7. – 9. ročníku.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
- získání základních pracovních dovedností a návyků nutných k vedení domácnosti
- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
- osvojení si práce s dostupnou mechanizací
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a
plánování práce a technologické kázně
získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní
a profesní orientaci
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Místo realizace:
Výuka probíhá většinou ve školní cvičné kuchyňce a ve třídách, na zahradě. Do výuky jsou zařazovány
vycházky, poznávací exkurze, práce s texty na internetu, krátkodobé projekty. Učitel má možnost
doporučené činnosti dále doplňovat, dotvářet a rozvíjet. Předpokládá se, že si učitel vypracuje vlastní
časově tematický plán, doporučuje se některá témata se společnými prvky vhodně a funkčně propojovat.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k nalézání souvislostí
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
- ke stanovení dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky
- ke správným způsobům řešení problémů
- k tomu, aby s chybou pracovali jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky
- ke vzájemné spolupráci
- k vyjadřování vlastních námětů a názorů

Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky
- k dodržování pravidel slušného chování
- kladným hodnocením k zažívání úspěchu při práci
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Kompetence občanské
Učitel vede žáky
- k reflektování společenského dění
- k dobrovolnému přijetí společenských norem
- kladným hodnocením k zažívání úspěchu
- ke vzájemné ohleduplnosti a taktu při společném díle

Kompetence pracovní
Učitel vede žáky
- k dodržování bezpečnosti práce
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů jejich práce

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
a) Osobnostní rozvoj:
– Rozvoj schopností a poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, řešení problémů,
– Sebepoznání a sebepojetí,
– Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, organizace vlastního času,
– Psychohygiena – uvolnění, relaxace,
– Kreativita
b) Sociální rozvoj:
– Poznávání lidí – vzájemné poznávání ve skupině,
– Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého,
– Komunikace – řeč předmětu a prostředí vytvářeného člověkem,
– Kooperace a kompetice – dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky
c) Morální rozvoj:
– Řešení problému a rozhodovací dovednosti

Environmentální výchova
– Ekosystémy – lidské sídlo, město, vesnice,
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– Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, energie,
– Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství,
odpady a hospodaření s odpady,
Vztah člověka a prostředí – naše obec, náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady), prostředí a zdraví

7. - 9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
ZV

Dílčí výstupy

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Péče o rostliny a květiny
- základní druhy
pokojových rostlin pěstování rostlin
(přesazení, množení)
Naše zahrada
Přehled prací na zahradě

OSV - rozvoj
poznávání

Žák:

Žák:
Pěstitelské práce, chovatelství
- volí vhodné pracovní
- dokáže vybrat květiny
postupy při pěstování
podle podmínek bytu
vybraných rostlin
- zná potřeby rostlin
- pěstuje a využívá květiny
pro výzdobu

Učivo

- využívá rostliny pro
výzdobu, prokáže
základní znalosti péče o
pokojové a jiné rostliny

- používá vhodné pracovní
pomůcky a provádí jejich
údržbu

OSV - sebe
organizace
OSV - řešení
problémů
Př, Pěstitelství
MDV - mediální
sdělení
OSV - komunikace

- volí podle druhu
pěstitelské činnosti
správné pomůcky,
nástroje, náčiní a pečuje
o ně
- prokáže základní znalost
- prokáže základní
chovu drobných zvířat a
znalost chovu drobných
zásad bezpečného kontaktu zvířat a zásad
se zvířaty
bezpečného kontaktu se
zvířaty

Podzimní práce na
zahradě
Jarní práce na zahradě

- dodržuje technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu
způsobeného zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
- provádí jednoduché
operace platebního styku a
domácího účetnictví

- dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní
předpisy;
- poskytne první pomoc
při úrazu

Bezpečnost a hygiena při Ov
práci

- posoudí vedení
domácnosti, ekonomický
provoz, financování,
rozpočet, dokumentaci,
šetření
- správně zachází s
pomůckami, nástroji,

Ekonomika domácnosti

OSV - rozvoj
poznávání
M, Ov

Provoz domácnosti
Vybavení domácnosti -

OSV - komunikace

- ovládá jednoduché
pracovní postupy při
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Chovatelství
Domácí zvířata

OSV - kooperace

ENV - životní
prostředí
ENV - člověk a
prostředí
Př

základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze
běžných domácích
spotřebičů
- správně zachází s
pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně
údržby - provádí drobnou
domácí údržbu

nářadím a zařízením
včetně údržby

- dodržuje základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu
elektrickým proudem
Příprava pokrmů
- používá základní
kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče

- vybírá možnosti šetrné
k životnímu prostředí,
třídí odpad

Bezpečnost
v domácnosti
Domácí lékárnička
První pomoc, hasicí
přístroje

- poznává kuchyňský
inventář a základní
spotřebiče, umí je
bezpečně používat
je seznámen s údržbou
spotřebičů

Domácnost o Vánocích recepty tradičních
potravin - prostíraní
stolu - výzdoba bytu vánoční zvyky

- připraví jednoduché
pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

- využívá poznatky
Domácnost o
zdravé výživy při přípravě Velikonocích - recepty
pokrmů
tradičních potravin výzdoba bytu

OSV - kreativita
Ov, Vv

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

- používá znalosti o
stolování
- společenské chování v
praxi při konzumaci
připravených pokrmů
- veškeré činnosti
provádí bezpečně dle
hygienických zásad
- je připraven poskytnout
první pomoc

Aranžování, výzdoba
stolu, bytu.

OSV - kreativita
Ov, Vv

Bezpečnost práce a
hygiena

Ov

- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při
úrazech v kuchyni

- zná potřebné práce v
domácnosti
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inventář kuchyně základní spotřebiče domácí lékárnička,
ošetření běžných
poranění
Údržba a úklid
domácnosti
Hygiena

OSV - kooperace
OSV - řešení
problémů
VkZ, F
ENV - životní
prostředí
ENV - člověk a
prostředí
Př
Ov

OSV - kreativita
Ov, Vv

6.Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků
Žáci školy jsou hodnoceni podle zákona 561/2004 Sb., v posledním změní, § 51, 52 a 53 a na základě
vyhlášky 48/2005, v posledním změní, § 14, 15, 16 17 těmito způsoby:
•
•
•

klasifikačním stupněm, dále jen klasifikace
slovně
kombinací obou způsobů

a) 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. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke
střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
b) Výsledky vzdělávání v jednotlivých povinných a nepovinných 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
c) Chování žáka je klasifikováno stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
d) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen(a)
e) Žák je hodnocen stupněm:
• „prospěl (a) s vyznamenáním“, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem (dále jen ŠVP) hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než
2 – chvalitebný (v případě slovního hodnocení stupněm odpovídajícím chvalitebnému
hodnocení), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
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•
•
•

„prospěl (a)“, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
„neprospěl (a)“, je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na
vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
„nehodnocen“, je-li na konci 1. pololetí nehodnocen z některého předmětu stanoveného ŠVP

f) Na 1. stupni je hodnocení doplňováno motivačními razítky a symboly.
g) Hodnocení chování a prospěchu se na vysvědčení žáka 1. stupně zapíše číslicí, na 2. stupni slovním
označením.
h) U žáka 1. – 9. ročníku s diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování
rozhodne ředitelka školy na základě písemné žádosti zástupce žáka o použití širšího slovního
hodnocení.
i) Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po
opravných zkouškách dosáhl nejméně stupně „prospěl“.
1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
• soustavným diagnostickým pozorováním žáka
• soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy
• kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami
• analýzou různých činností žáka
• konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP a ŠPP, eventuálně
s příslušným dětským lékařem
• rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
b) Žák musí být z předmětu klasifikován alespoň čtyřikrát za každé pololetí. Učitel musí mít
dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné metody a
formy hodnocení). Známky získává učitel průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení
je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální zkoušení v kabinetech.
Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve
zprávě psychologa. U této zkoušky musí být přítomen další učitel. V mimořádných a řádně
odůvodněných případech (např. dlouhodobá nemoc žáka, uzavření školy) se lze od tohoto počtu
odklonit.
c) Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení bezodkladně. Klasifikaci, kterou
vyučující zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů,
předchází sebehodnocení žáka, případně hodnocení spolužáků. Výsledky hodnocení písemných
zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Kontrolní a písemné práce
a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut).
d) Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, a termín kontrolní písemné práce
uvede dopředu zápisem do TK. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného
charakteru. Žáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a přibližným
termínem zkoušky.
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e) Učitel zavádí a rozvíjí praktiky formativního hodnocení.
f) Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka, aby mohl vždy doložit správnost celkové
klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné zkoušení, …) a prokazatelným
způsobem seznámit rodiče se všemi známkami, které bere v úvahu při celkové klasifikaci.
g) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu
žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebný pobyt, dočasné umístění v ústavech apod.) a jeho
návratu před koncem klasifikačního období vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí
zařízení, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
h) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za
klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
i) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na schůzi pedagogické
rady, a to zpravidla ke čtvrtletí. Mimořádné události a výchovné problémy budou řešeny na
provozních poradách, eventuálně na mimořádné pedagogické radě.
j) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději však 48 hodin před
jednáním pedagogické rady, uzavřou vyučující klasifikaci a připraví návrhy na umožnění opravných
zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
k) Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých
předmětů.
l) Informace o prospěchu a chování jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na
třídních schůzkách, na které jsou rodiče písemně zváni prostřednictvím aplikace EduPage. Rodičům,
kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální
konzultace. Údaje o prospěchu a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka,
nikoli veřejně.
m) V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka vyučující
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
n) Pokud je klasifikace žáka stanovena mimo jiné na základě písemných nebo grafických prací,
vyučující tyto práce uschovají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní
mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků
s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené
písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům
žáka.
o) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména
• neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí
• učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě
není přípustné
• před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva –
prověřování znalostí provádí učitel až po dostatečném procvičení učiva.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni seznamovat se s doporučeními školských poradenských
zařízení. O změnách či nových vyšetřeních informuje vyučující školní poradenské pracoviště.
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2. Rámcová kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáka ve vyučovacích předmětech s převahou
teoretického zaměření
•

Stupeň 1 (výborný)

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

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a
úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně
nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický
projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat
vhodné texty. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění.
Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.
•

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností
projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně
studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a
třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo
pomoc.
•

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při
provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a
písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledku jeho
činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné
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chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s
informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje
výraznou podporu nebo pomoc ostatních.
•

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s
informacemi, a to i při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a
podporu.
3. Rámcová kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáka ve vyučovacích předmětech s převahou
výchovného působení
•

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a
velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky tvořivě aplikuje. Má aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou
zdatnost.
•

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně
rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.
•

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele.
Projevuje průměrný zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
•

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.
Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele.
Projevuje velmi malý zájem a snahu.
•

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou
chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci.
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4. Rámcová kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáka ve vyučovacích předmětech s převahou
praktického zaměření
•

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k činnostem. Pohotově,
samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praxi a uplatňuje získané vědomosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; výsledky jeho práce jsou bez závažnějších
nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku, uvědoměle dodržuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí, hospodárně
využívá suroviny, materiál, energii.
•

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k činnostem. Samostatně, ale méně
tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praxi. Práci vykonává samostatně, v
postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné
nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje
předpisy o ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin,
materiálů a energie se dopouští malých chyb.
•

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele
uplatňuje získané teoretické poznatky při praxi. Při práci se dopouští chyb a při postupech a způsobech
práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé
míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat
suroviny, materiály a energie.
•

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a činnostem. Získané teoretické
poznatky dovede využít při činnosti jen za soustavné pomoci učitele. Při práci, dovednostech a
návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc
učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat jen za soustavné
pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin,
materiálů a energie.
•

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k činnostem. Nedokáže ani s
pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky v praxi. V práci, dovednostech a návycích má
podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou
nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si
nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.
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5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi
výpis z vysvědčení.
b) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do
vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
c) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí
nehodnotí.
d) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
e) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději
však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení
žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení
se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným
zástupcem žáka.
f) Komisi pro komisionální přezkoušení žáka (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitelka školy.
V případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka, jmenuje krajský úřad jiného pedagogického
pracovníka školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitelka školy nebo jí
pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popř. jiný učitel daného předmětu a přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo
předmětu stejné vzdělávací oblasti určené ŠVP.
g) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem
žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
h) Z přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
i) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitelka školy náhradní termín
přezkoušení. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
j) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
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6. Opravné a komisionální zkoušky, opakování ročníku
a) Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci
druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
b) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném
ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
c) Opravné zkoušky jsou komisionální. Pro stanovení komise platí obdobná pravidla jako v čl. VI. odst
4f).
d) Žák, který nevykoná úspěšně opravnou zkoušku nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze
závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, a to tak,
aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního
roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do 9. ročníku.
e) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již
jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost jeho zákonného zástupce
povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
f) Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně základní školy, který již na tomto stupni opakoval ročník
a žák 2. stupně základní školy, který na tomto stupni opakoval ročník, a to bez ohledu na jeho
prospěch.
g) Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a nezískal základní vzdělání,
povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních
studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
7. Hodnocení chování žáka
a) Pravidla chování žáka jsou stanovena ve školním řádu.
b) Za přestupky proti školnímu řádu je považována mj. i neomluvená absence žáka v případě
záškoláctví. Podle závažnosti přestupku není bezpodmínečně nutné dodržet posloupnost
výchovných opatření.
c) Ředitelka školy může udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě pochvalu za:
• mimořádný projev lidskosti
• občanské nebo školní iniciativy
• záslužný nebo statečný čin
• mimořádně úspěšnou práci
• za vynikající úspěchy ve školní práci spojené se vzornou reprezentací školy
d) Udělení pochvaly nebo jiného ocenění ředitelkou školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí,
v němž bylo uděleno.
e) Třídní učitel(ka) může po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu.
f) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti uložit žákovi opatření
k posílení kázně:
• napomenutí třídního učitele
• důtku třídního učitele
• důtku ředitelky školy
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g) Kritéria pro výchovná opatření před udělením snížené známky z chování:
• Napomenutí třídního učitele
uděluje se za neplnění školních povinností, méně závažné (opakované) přestupky proti školnímu
řádu.
•

Důtka třídního učitele
přes napomenutí třídního učitele se žák opakovaně dopouští dalších přestupků proti školnímu
řádu, dopouští se agresivního chování.

•

Důtka ředitelky školy
žák nezlepší svoje chování ani přes předchozí výchovná opatření (napomenutí TU, důtka TU),
nadále porušuje školní řád, neplní školní povinnosti, dopouští se šikany.

h) Při opakovaném nebo velmi závažném porušení povinností bude žákovo chování hodnoceno
sníženou známkou z chování.
i) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel (ka) na základě prokazatelných podkladů po
projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka školy po
projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel postup nedodrží, mají možnost podat návrh na
pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování,
která jsou uvedena ve školním řádu včetně plnění dalších pokynů učitelů a zaměstnanců školy
během klasifikačního období.
j) Návrh na sníženou známku z chování je třídní učitel povinen doložit průkaznými dosavadními
výchovnými opatřeními (sdělení rodičům prostřednictvím žákovské knížky, dopisem, napomenutí,
důtka třídního učitele, …). Sníženou známku z chování může výjimečně navrhnout i bez předchozích
výchovných opatření, pokud se žák dopustí velmi závažného přestupku.
k) Kritéria pro jednotlivé stupně z chování:
•

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školního řádu. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
•

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu, žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo se opakovaně dopouští méně
závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele nebo důtku ředitelky školy dopouští
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje
nebo jiných osob, dopouští se šikany.
•

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy a dopouští se opakovaně šikany spolužáků.
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l) Vedení školy nebo třídní učitel(ka) oznámí neprodleně uložení opatření k posílení kázně a jeho
důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do
dokumentace školy.
m) Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do katalogových listů.
8. Slovní hodnocení
Slovní hodnocení je možné použít u žáků s prokázanou specifickou poruchou učení v prvním až devátém
ročníku ve všech vyučovacích předmětech, ke kterým se porucha vztahuje. V případě silných a
kombinovaných typů poruch je možné slovní hodnocení použít ve všech předmětech. Výsledky vzdělávání
žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Při přechodu na jinou školu a
pro potřeby přijímacího řízení bude provedena klasifikace žáka ve všech vyučovacích předmětech.
O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zástupce žáka.
Pro zápis slovního hodnocení se používají zvláštní tiskopisy vysvědčení. Pořadí hodnocených předmětů
bude respektovat pořadí předmětů uvedené v učebním plánu. Vedení katalogových listů bude realizováno
následovně:
a) při použití klasifikační stupnice – zápisem klasifikačního stupně
b) při použití širšího slovního hodnocení – přílohou ke katalogovému listu.
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

Slovní hodnocení
ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit i na návodné otázky odpovídá
nesprávně
Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje
samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se
jen menších chyb
3 – dobrý
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a
odstraňuje chyby
4 – dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
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Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný
učí se svědomitě
3 – dobrý
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 - nedostatečný
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré
Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu
školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
2 - uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům
slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně
dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopouští se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků.
9.

Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a
vzdělávání žáků nadaných je prováděno v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. a vychází z jednotlivých
stupňů podpůrných opatření.
Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka). Nastavují se taková
kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení,
jejichž kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, včetně jeho nadání nebo mimořádného
nadání. Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi,
jsou jasně a srozumitelně formulována hodnotící kritéria, dále třída hodnocených vlastností i hodnotící
škála. Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáků a je pro ně
informativní a korektivní; podporuje sebehodnocení žáka a jeho motivaci ke vzdělávání. Sumativní
hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření (se speciálními vzdělávacími potřebami) zohledňuje jak
omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání.
Způsob hodnocení je pro každého žáka definován v plánu pedagogické podpory nebo v individuálním
vzdělávacím plánu.

6.1.

Výpočet výsledné známky

Výsledná známka tvoří pomocí váženého průměru. Vážený průměr známek zohledňuje váhu
jednotlivých známek a vypočítá se podle následujícího příkladu:
Příklad výpočtu známky
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Podklady
pro
hodnocení
Ústní zkoušení
Tematická
prověrka
Prověrky
Čtvrtletní
práce
Samostatná
práce
Iniciativa
Dobrovolné
úkoly
Součty

Známky

Koeficient

Počet
známek*
jejich hodnota

Výpočet známky

2,3
2,3,4,2,2

0,5
1

(2+3)*0,5 = 2,5
(2+3+4+2+2)*1 = 13

2*0,5 = 1
5*1 = 5

3,3,4,4,3,2
3,3

0,5
1,5

(3+3+4+4+3+2)*0,5 = 9,5
(3+3)*1,5 = 9

6*0,5 = 3
2*1,5 = 3

3,2,3,3,2,2

0,5

(3+2+3+3+2+2)*0,5 = 7,5

6*0,5 = 3

1,1,1,1
1,2,1

0,3
0,3

(1+1+1+1)*0,3 = 1,2
(1+2+1)*0,3 = 1,2

4*0,3 = 1,2
3*0,3 = 0,9

43,90

17,1

Průměrná hodnota: 43,90 : 17,1 = 2,57 Žák
dostane známku dobrý
Výsledná známka na vysvědčení se určí průměrem z přepočítaných hodnot (zaokrouhleno na 2
desetinná místa).
Přepočítaný průměr
1,0 až 1,49
1,5 až 2,49
2,5 až 3,49
3,5 až 4,49
4,5 až 5,00

Výsledná známka
1
2
3
4
5

Písemné práce jsou hodnoceny podle klíče:
Dosažený počet bodů
100–90 %
89–75 %
74–50 %
49–25 %
24–0 %

6.2.

Známka
1
2
3
4
5

Hodnocení na 1. stupni

Český jazyk
1. – 3. ročník
Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient
1. ročník
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Koeficient
2. – 3. ročník

Prověrka (čtvrtletní, pololetní), diktát
Diktát
Samostatná práce, minutky
Testy
Aktivita
Čtení, čtení s porozuměním
Recitace
Vlastní četba
Psaní
Psaní – opis, přepis
Psaní – písanky, úprava v sešitech

1
1
1
0
0,5
1
0,5
0
1
1

1,5
1
0,5
1
0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3

Koeficient
1. ročník

Koeficient
2. – 3. ročník

1
1
0
0,5

1
0,5
0,5
0,3

Koeficient
1. ročník
1

Koeficient
2. – 3. ročník
1

0,5

0,5

0,5

0,5

Matematika
Podklady pro hodnocení žáků
Prověrky, tematické opakování
Samostatné práce, pětiminutovky
Geometrie – test
Aktivita a práce v hodině

Prvouka
Podklady pro hodnocení žáků
Prověrka, test (tematický), ústní
zkoušení, krátká prověrka nebo test
Projekty, referáty a prezentace,
aktivita, samostatná práce v hodině
Aktivita a práce v hodině

Hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Podklady pro hodnocení žáků
Všechny činnosti
Aktivita a pracovitost v hodině

Koeficient
1. ročník

Koeficient
2. – 3. ročník

1
0,5

1
0,5

4. – 5. ročník Český jazyk
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Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient

Diktáty, pololetní práce
doplňovačky, kratší testy
přepis s doplňováním
sloh (písemně, ústně)
čtení s porozuměním
technika čtení
recitace
Aktivita a práce v hodině

1,5
1
0,5
1
0,5
0,3
0,5
0,5

Matematika
Podklady pro hodnocení žáků
Pětiminutovky, kratší testy (i geometrie)
Pololetka, větší celek (i geometrie)
Geometrie – úprava sešitu –
přesnost rýsování
Aktivita a práce v hodině

Koeficient
1
1,5
0,5
0,5

Přírodopis, vlastivěda
Podklady pro hodnocení žáků
Tematická práce
Ústní zkoušení
Referát
Aktivita a práce v hodině

Koeficient
1
1
0,5
0,5

Informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient

Všechny činnosti
Aktivita a práce v hodině

1
0,5

Anglický jazyk
V anglickém jazyce na 1. stupni je hodnocen mluvený a písemný projev – znalost slovní zásoby,
komunikační dovednosti a znalost pravidel – jejich praktické použití v mluveném i písemném projevu.
Koeficient
3. – 5. ročník

Podklady pro hodnocení žáků
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Ústní zkoušení – slovíčka, věty
Test – slovíčka, věty, porozumění textu, poslech
Pololetní test, závěrečný test, test po dobrání celé
lekce
Aktivita a práce v hodině

6.3.

1
0,
5
1
0,5

Hodnocení na 2. stupni

Český jazyk a literatura
Celková známka z českého jazyka a literatury shrnuje výkon žáka ve všech třech složkách předmětu, a to
v jazykové, literární, komunikační a slohové výchově.
Podklady pro hodnocení žáků
Kontrolní práce
Diktáty a pravopisná cvičení
Literární testy, ústní zkoušení
Referáty
Kontrolní slohové práce
Slohová a mluvní cvičení
Aktivita, samostatná práce v hodinách
Dobrovolný domácí úkol
Recitační, literární a jazykové soutěže – školní kolo
Úspěšná účast v okresním kole soutěží
Umístění na prvních třech místech v okresním
nebo krajském kole

Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1,5
1
1
1
1
0,5
0,3
0,3
1
2
3

Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1,5
1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5

Podklady pro hodnocení žáků
Kontrolní práce
Test středního rozsahu
Gramatika v souvislostech, překlad
Gramatické tvary
Slovíčka
Vyprávění
Ústní zkoušení
Poslech a porozumění
Čtení a překlad
Projekt
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Iniciativa, aktivita
Dobrovolný domácí úkol
Úspěšný řešitel školního kola soutěží
Úspěšná účast v okresním kole soutěží
Umístění na prvních třech místech v
okresním nebo krajském kole soutěží

0,3
0,3
1
2
3

V případech, kdy je známka takzvaně nerozhodná, přihlížíme k žákově aktivitě a snaze během
vyučovacích hodin, k svědomitosti, s níž vypracovával domácí úkoly a zejména k pokroku, který je přes
případné průběžné nezdary viditelný v závěru klasifikačního období.
Dějepis
Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1
1
0,5
0,3
0,5
1
2
3

Podklady pro hodnocení žáků
Ústní zkoušení
Test
Samostatná práce v hodině
Iniciativa, aktivita
Referát
Úspěšný řešitel školního kola dějepisné soutěže
Úspěšná účast v okresním kole soutěží
Umístění na prvních třech místech v
okresním nebo krajském kole soutěží

Matematika
Podklady pro hodnocení žáků
Ústní zkoušení
Tematická prověrka
Prověrka – výpočty (bleskovky)
Čtvrtletní a pololetní prověrka
Samostatná práce v hodině
Iniciativa, aktivita
Dobrovolné domácí úkoly
Úspěšný řešitel školního kola matematické soutěže
Úspěšná účast v okresním kole mat soutěže
Umístění na prvních třech místech v
okresním nebo krajském kole
Fyzika
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Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
0,5
1
0,5
1,5
0,5
0,3
0,3
1
2
3

Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1
1
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
1
2
3

Podklady pro hodnocení žáků
Ústní zkoušení
Test znalostí
Krátká prověrka (bleskovka)
Laboratorní práce
Referát
Iniciativa, aktivita
Dobrovolné domácí úkoly
Úspěšná účast ve školním kole FS, FO
Úspěšná účast v okresním, krajském kole
Umístění na prvních 3 místech v
okresním, krajském kole FO – 1

Chemie
Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1
1
0,5
1,5
0,5
0,3
0,3
0,5
1
2
3

Podklady pro hodnocení žáků
Ústní zkoušení
Tematické prověrky
Bleskovky
Pololetní test
Samostatná práce v hodině
Dobrovolné domácí úkoly
Iniciativa, aktivita
Prezentace
Úspěšný řešitel školního kola CHO
Úspěšná účast v okresním kole CHO
Umístění na prvních třech místech v okresním
kole CHO

Přírodopis

Podklady pro hodnocení žáků
Ústní zkoušení
Tematická prověrka
Samostatná práce v hodině
Iniciativa, aktivita
Laboratorní práce
Úspěšný řešitel školního kola přírodopisných soutěží
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Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1
1
0,5
0,3
0,5
1

Úspěšná účast v okresním kole přírodopisných
soutěží
Umístění na prvních třech místech v
okresním, krajském kole přírodopisné
soutěže

2
3

Zeměpis
Podklady pro hodnocení žáků
Ústní zkoušení
Souhrnná písemná práce
Krátké písemné opakování
Iniciativa, aktivita
Úspěšný řešitel školního kola zeměpisných soutěží
Úspěšná účast v okresním kole zeměpisných soutěží
Umístění na prvních třech místech v
okresním, krajském kole zeměpisné soutěže

Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1
1,5
0,5
0,3
1
2
3

Informační a komunikační technologie
Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient (kolikrát se známka
počítá)
1
0,5
0,5
0,5

Výsledky práce v hodině
Tematická prověrka
Samostatná práce v hodině
Aktivita, pracovní zaujetí, snaha dosáhnout cíle

Je třeba zohlednit i různou možnost přístupu žáků k počítačové technice mimo školu.
Občanská výchova
Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient (kolikrát se známka
počítá)
1
0,5
1
0,5
1

Tematická prověrka
Samostatná práce v hodině
Projekt
Iniciativa, aktivita v hodině
Referát
Hudební výchova
Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient (kolikrát se známka
počítá)
1

Tematická prověrka
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Zpěv
Iniciativa, aktivita v hodině
Projekt, referát

1
0,5
1

Tělesná výchova
Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient (kolikrát se známka
počítá)
0,3
1

Měřitelný výkon
Aktivita, znalost pravidel, chování
Výchova ke zdraví

Koeficient (kolikrát
se známka počítá)
1
1,5
0,5
1

Podklady pro hodnocení žáků
Ústní zkoušení
Test, tematická práce
Iniciativa, aktivita v hodině
Referáty

Člověk a svět práce
Technická výchova
Pěstitelství
Domácnost a zahrada
Volba povolání

Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient (kolikrát se
známka počítá)

Samostatná práce na dané téma

1,5

Iniciativa, aktivita v hodině

0,5

Referáty

1

Člověk a svět práce Technická výchova
Žák je hodnocen hlavně podle přístupu k práci a kvality odevzdaných výrobků. Do oblasti vědomostí patří:
- znalost základních pojmů, postupů, názvů
- znalost bezpečnosti a hygieny práce Do oblasti dovednosti patří:
- dovednost zacházení s nářadím při praktických pracích
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- čtení návodů a tvorba jednoduchých pracovních postupů
- praktická dovednost zacházet s živým (rostlinným) materiálem
V případě, že předmět hodnotí 2 učitelé, všechny známky mají stejnou váhu. Výsledná známka je
průměrem všech známek.
Dramatická výchova
Učitel hodnotí žáky tak, aby vyzvedl silnější stránky jednotlivců a ocenil jejich snahu. Při hodnocení vyjadřují
svůj názor i samotní žáci.
Podklady pro hodnocení žáků:
- aktivita v hodinách
- splnění zadaných úkolů
- žák dokáže uvést základní informace o vybraných představitelích světového a českého divadla,
divadelních druzích a žánrech)
- ústně či písemně vyjádří svůj názor na zhlédnuté divadelní (filmové) představení, svůj názor
zdůvodní.
Domácnost a zahrada

Podklady pro hodnocení žáků

Koeficient (kolikrát se
známka počítá)

Samostatná práce na dané téma

1,5

Iniciativa

0,5

Referáty

1,2
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