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1. Identifikační údaje
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

_ název ŠVP

Školní vzdělávací program ZŠ Troubelice

_ předkladatel
název: Základní škola Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace
adresa: 783 83 Troubelice 313
ředitel: Miroslav Ševčík
kontakt: telefon
585 032 099
e- mail
zstroubelice@seznam.cz
IČO
75028875
IZO
102 320 721
RED-IZO
600 140 822

_zřizovatel
název: Obec Troubelice, okres Olomouc
adresa: 783 83 Troubelice 352
kontakt: telefon
585 032 108
fax
585 032 108
e-mail
troubelice@troubelice.cz

_platnost dokumentu od
1.9. 2016

č.j. 176/2016

razítko:

ředitel: Miroslav Ševčík

projednáno a schváleno v pedagogické radě: 25.8. 2016
projednáno a schváleno radou školy: 31.8. 2016
Tímto dokumentem se ruší platnost předcházejícího ŠVP ZV ZŠ Troubelice z 1.9. 2015
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2. Charakteristika školy
_ úplnost a velikost
Jsme úplná základní venkovská škola pavilónového typu, postavená v roce 1971.
Poskytujeme základní vzdělání dětem z Troubelic, Pískova, Lazců, Dědinky a okolních
spádových obcí tj. Nové Hradečné a Lipinky. Každý ročník je podle počtu žáků zpravidla
zastoupen jednou třídou. Součástí školy je i školní stravovna a školní družina.
_ vybavení školy
Škola je složena ze dvou shodných jednopatrových pavilónů, kde jsou v každém patře tři
třídy, sociální zařízení a kabinet pro vyučující. Do přízemí jsou umístěny šatny pro šest tříd.
Oba jsou prosklenými chodbami spojeny s hlavním dvoupatrovým pavilonem a prostornou
tělocvičnou. Na hlavním pavilónu jsou umístěny specializované učebny fyziky, chemie,
knihovna, cvičná kuchyně a dílny. Prostřední patro slouží k administrativním účelům.
Nachází se zde ředitelna, sborovna, kancelář a kabinet výchovného poradce. Škola má dále
specializovanou učebnu pro výpočetní techniku a odborné učebny přírodopisu, zeměpisu,
jazyků a dějepisu. Školní stravovna je také pavilónového typu a sousedí s hlavní budovou.
_ materiálně technické podmínky
Vybavení školy pomůckami je na dobré úrovni. K výuce a přípravě na ni mohou učitelé
používat v káždé třídě počítače s připojením k internetu a interaktivní dataprojektory
s keramickými tabulemi. Pro žáky je k dispozici 15 stanic v učebně výpočetní techniky. Další
PC mají k dispozici vedoucí pracovníci. Škola je dále vybavena dataprojektorem, televizory,
CD a DVD přehrávači, magnetofony, videopřehrávači a kopírkami v dostatečné míře. Třídy
mají nové osvětlení a podlahové kritiny, je inovován i školní nábytek dle finančních možností
zřizovatele. Pro materiálně technické vybavení školy je přínosem i jednání se sponzory,
výborná spolupráce s RS při ZŠ Troubelice a zapojení do projektů.
Hlavním nedostatkem pavilónového uspořádání školy byla velká náročnost na vytápění.
Ve spolupráci se zřizovatelem byl v roce 2010-11 realizován projekt na zateplení školy,
spojený s výměnu oken a rekonstrukci topného systému. Nemalé finanční prostředky ušetřené
těmito úpravami škola po dohodě se zřizovatelem používá na zlepšení materiálního vybavení
školy.
_ charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor je složen ze 13 učitelů, dvou vychovatelek ŠD a asistentů pedagogů.
Jejich počet je pro každý školní rok dán potřebami žáků. Kvalifikovanost pedagogů je
zpravidla 100%. Pedagogický sbor má dostatek zkušených členů, kteří jsou doplněni o mladší
kolegy. Věkový průměr je se blíží padesáti rokům. Většina sboru je místních nebo ze spodové
obce, pouze tři dojíždějí. Je tak zajištěna dobrá znalost rodinného zázemí žáků a s ní spojená
komunikace s rodiči.
_ dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Škola se pravidelně podílí na kulturním, společenském a sportovním životě obce a stala
se díky kvalitní práci v této oblasti jeho nedílnou součástí. S velmi kladným ohlasem se nejen
u rodičů setkávají školní divadelní představení, akademie, vánoční vystoupení, Vítání jara,
sázení a předávaní školního stromu a dětské dny. Krásných úspěchů dosahují naši žáci ve
sportovních činnostech. Patří mezi ně atletický víceboj, přespolní běh, florbal a kopaná.
Škola se také snaží o realizaci projektů vyhlášených MŠMT. Zapojila se do projektu EU
peníze školám a dalších výzev na zlepšení kvality vzdělávání. Kromě těchto projektů realizuje
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ve spolupráci se sřizovatelem a Rodičovským sdružením při ZŠ i vlastní. Jsou zaměřeny
převážně na ekologii a kultrní dění v obci.
Mezinárodní spolupráce naší školy s zahraničními školami zatím neprobíhá, ale
pokusíme se navázat na dřívější spolupráci se Základní školou v Motěšicích na Slovensku,
nebo dopisovou formou se spojit s jinými školami.
_ spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče našich žáků mají možnost se ve škole informovat na učební výsledky svých dětí
na pravidelných třídních schůzkách nebo konzultačním dnu, které organizujeme v říjnu, lednu
a na začátku závěrečného čtvrtletí. Návštěvnost těchto schůzek je přes 75 %. Závažnější
problémy mohou řešit neprodleně telefonicky nebo osobně.
Při ZŠ pracuje také velmi dobře Rodičovský spolek, který pomáhá při organizačním
zabezpečení větších školních akcí, nebo je pořádá sám. Peněžní výtěžek z těchto akcí vrací
zpět žákům ZŠ formou financování odměn, jízdného za autobusy, příspěvků na kurzy, školní
výlety, pomůcky a zlepšování učebního prostředí. Škola si této spolupráce velmi váží a snaží
se vytvářet dobré podmínky pro její další rozvoj.
Pro vyšetření žáků zařazených k integraci využívá škola služeb SPC a PPP v Olomouci,
Šumperku nebo Zábřeze. Spolupracuje také s odborným psychologem.
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3. Charakteristika ŠVP
Zaměření školy
_ škola je zaměřená na:
ekologii
práci s výpočetní a komunikační technikou
dramatickou činnost
výtvarné techniky
sportovní činnosti
- chceme, aby se žáci na naší škole učili takové znalosti a dovednosti, které budou dobře
uplatnitelné v životě. Dát přednost činnostnímu učení se zaměřením na praxi před spoustou
encyklopedických poznatků;
- využívat ve výuce efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování. Vést
žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat
využívání výpočetní techniky ve všech předmětech;
- rozvíjet sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
- umožnit žákům se specifickými poruchami učení jejich integraci ve stávajících
kmenových třídách, pomáhat jim ve spolupráci s rodiči k překonávání jejich problémů;
- zúčastňovat se školních a vyšších kol olympiád a soutěží zaměřených na ekologii,
výtvarnou výchovu, sport a sborový zpěv;
- starat se o další rozvoj nadaných a talentovaných žáků;
- při kulturních, sportovních a dalších akcích zapojovat žáky do veřejného života
v obcích, kde bydlí a posilovat tak jejich kladný vztah k regionu;
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;

Výchovné a vzdělávací strategie
Cíle základního vzdělávání a jejich naplňování v ŠVP ZŠ Troubelice
_ Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
- samostatnost, organizace vlastní činnosti, vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost,
zodpovědnost;
- dostatek informací a podnětů k učení. Využití internetu, knihovny, výletů a exkurzí;
- propojení získaných informací s reálným životem;
- rozvoj postojů, dovedností a metod, které vedou k přijímání zkušeností;
- poznávání vlastních možností, prezentace vlastních výsledků;
- stanovení dílčích cílů, kontrola zpětnou vazbou;
- využít kladného hodnocení k motivaci;
_Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
- poznatky nepředkládat žákům v hotové podobě;
- objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a
dějů;
- uplatňování mezipředmětových vztahů a základních myšlenkových operací
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- srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce;
- řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací;
- rozvíjení schopnosti logického uvažování;
- podpora netradičních způsobů řešení
- praktická cvičení
_Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
- vytvářet prostor pro střetávání a komunikaci různými formami - ústně, písemně,
výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.;
- rozvíjet komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu;
- dodržování etiky komunikace -věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory,
respektování originálních, nezdařených aj. názorů;
- základ spolupráce a společného prožívání;
- předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným;
- práce v týmu;
_Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
- vytvářet přátelskou a demokratickou atmosféru;
- užívat kolaborativní učení, osobní zodpovědnost za výsledky práce celé skupiny;
- spolupracovat s rodiči;
_Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti
- učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí;
- demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii;
- nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání;
- vhodnou formou prosazovat své zájmy;
- učit se argumentovat;
- pracovat se školním řádem;
- školní parlament – účast zástupců tříd;
_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
- rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí a pomoci při
chápání bohatství a složitosti citového života;
- s pomocí dospělých řeší své citové vztahy a orientují se ve vlastním citovém životě;
- učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city;
- učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým
hodnotám;
- vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání;
_Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
- čistota prostředí školy, vhodné hygienické zázemí a prostředí- účelnost, funkčnost,
estetičnost, bezpečí- spoluúčast na jeho úpravě;
- organizace denního režimu ve prospěch žáků, zdravý stravovací a pitný režim;
- dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého;
- škola bez kouře a drog;
- důsledná prevence šikany a násilí;
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- vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání;
- respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení;
_Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám,
učit je žít společně s ostatními lidmi
- chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti;
- solidarita s druhými;
- rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti;
- uvažování v evropských a celosvětových souvislostech;
- rozvíjení schopnosti empatie;
- multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur;
- ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem;
_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
- uplatňování sebehodnocení žáků;
- informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace ve spolupráci
s výchovným poradcem;
- osvojování základních pracovních dovedností a návyků;

Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
_ KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí
na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve
společnosti. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale
tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

_KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání
informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme
jejich šanci prožít úspěch. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní
nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád.
Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák z učení radost. Zadáváme dětem zajímavé
domácí úkoly.
_KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a k řešení problémů
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali
obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy. Při výuce
motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si
postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů - ústních,
tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a
vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle
svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity
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pro mladší spolužáky (předávání stromu, soutěže ke Dni dětí, vánoční besídky, Den jazyků ).
Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i
hodnocení.
_KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní
názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kolaborativního učení a jejich
prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými
školami.
_KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a druhých
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při
učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech . Usilujeme, aby
žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně
dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí.
_KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti,
uplatňující svá práva a plnící své povinnosti
Ve třídních kolektivech žáci společně probírají pravidla chování. Školní řád je možné
doplnit o nové podněty z těchto diskusí a návrhy ze školního parlamentu. Žáky zapojujeme do
projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů ( Den jazyků apod.)
_KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné
možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do pracovních činností. Vedeme je k
objektivnímu sebehodnocení a posouzení vlastních možností s reálnými možnostmi při
profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze z průmyslové výroby i
zemědělství. Možnost zapojení žáků do akcí „Den otevřených dveří“ na různých typech škol
od osmého ročníku. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci.
Volbu povolání konzultují žáci i rodiče s výchovným poradcem.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných
_Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Žáci, u kterých se projevují příznaky pro přiznání odpůrných opatření, budou
doporučeni se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Jejich
další výuka bude přizpůsobena závěrům tohoto vyšetření a vzdělávání bude probíhat ve
třídách na 1. a 2. stupni školy pomocí plánu pedagogické podpory - dále jen PLPP- formou
individuální integrace – dále jen IVP.
PLPP a IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za
pomoci výchovného poradce. PLPP i IVP májí písemnou podobu. Před jejich zpracováním
budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s
žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín
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přípravy PLPP a IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i
žákem samotným.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky
s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená
úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.
Na základě posouzení SPC nebo PPP bude požadována přítomnost asistenta pedagoga
nebo osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se
školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při
komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Při
klasifikaci těchto dětí přihlížíme k doporučení poradenského zařízení a hodnotíme je
s přiměřenou tolerancí.
_Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Žáci, u kterých se projevují příznaky nadání nebo mimořádného nadání, budou
doporučeni se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Jejich
další výuka bude přizpůsobena závěrům tohoto vyšetření a vzdělávání bude probíhat ve
třídách na 1. a 2. stupni školy pomocí plánu pedagogické podpory - dále jen PLPP- formou
individuální integrace – dále jen IVP.
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným
poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou
podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka.
Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb
veznění pozdějších úprav. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení
doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín
vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li
to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez
kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem
žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace
o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je
zaznamená do školní matriky.

8
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Průřezová témata
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

_1.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Prostupuje všemi předměty
Ma, JČ, JA, Př, Vl
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
JA, JČ, Dě, VZdr,
Che, VZdr,
JA, Che,
Př, Fy, Ze, TV, VV, DramV, Pč,

1.1.
1.1.1.

Sebepoznání a sebepojetí
I. st – třídnické hodiny -TH- na celém prvním stupni
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Prv,
Př, VV, TV
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Ze, OV, Dě, VZdr,
Pč
OV, Pč, VZdr,
JČ, DramV, Fy, TV,

1.1.2.

5. ročník
Př, VV, JA
9. ročník
JA, JČ, Ze, Pč

1.1.3.

Seberegulace a sebeorganizace
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Všechny předměty, výlety, přestávky, kulturní akce
VV, TV, HV
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Dě, VZdr,
Che, Ze,
Fy, Sportč,

1.1.4.

Psychohygiena
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Prv,
TV
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Př, Dě, VZrd
Př,
Př, Che, VZdr,
Fy, VV, HV, DramV,

5. ročník
Př
9. ročník
Che
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1.1.5.

Kreativita
I. st
1. ročník

2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
VV, Pč, HV
VV, Pč, HV, Ma
II. st - JA projekt pro 6. – 9. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
VZdr
Ze
Che, OV
Che, OV
Př, Ma, Fy, HV, VV, Sportč,

SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí
I. st
1. ročník
2. ročník

1.2.
1.2.1.

3. ročník

Ma, JČ, Prv, TH
II. st
6. ročník
JA, VZdr,

4. ročník
Vl, JČ, Př,
exkurze

5. ročník
Vl, JČ, JA,
exkurze

7. ročník

8. ročník
JA, Ze,
Sportč, DramV,

Mezilidské vztahy
I. st
1. ročník
2. ročník

9. ročník

1.2.2.

II. st
6. ročník
Dě, OV, Ze, VZdr,

3. ročník
4. ročník
Prostupuje celou školní prací

5. ročník

7. ročník
8. ročník
JA, JČ
JA, Ze
Fy, TV, VV, Sportč,

Komunikace
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Prostupuje celou školní prací
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Dě, Ze, OV, VZdr,
Ze
VZdr, Ekol, Ze, Che,
JČ, JA, Ma, Př, Pč, DramV

9. ročník
JA, Ze, Dě

1.2.3.

Kooperace a kompetice
I. st
1. ročník
2. ročník

5. ročník
JA
9. ročník
Che,

1.2.4.

3. ročník
Ma, JČ, Prv, HV, TV

4. ročník

5. ročník

JA, Vl, Př,
II. st
6. ročník
Dě, VZdr,

7. ročník

8. ročník
Ekol, Che, VZdr,
Fy, Př, Pč,

9. ročník
Che, OV
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MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Všechny předměty , TH
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
VZdr,
OV
OV, VZdr, Pč,
JČ, Fy, Ze, Ma,

1.3.
1.3.1.

Hodnoty, postoje, praktická etika
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Všechny předměty
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
JČ, VZdr,
OV,
Ov, VZdr, Pč

5. ročník
9. ročník
OV, Pč

1.3.2.

5. ročník
9. ročník
Ze, Pč

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

2.

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Prv, TH
Vl, Př, TH
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Dě, OV, VZdr,
JA, Př, VZdr,
VV

2.1.

2.2.

OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
JČ
Prv
JČ, Prv,
II. st
6. ročník
Fy, VZdr,

2.3.

7. ročník

5. ročník
Vl, Př, JA, TH
9. ročník
Ze

4. ročník

8. ročník
JA, Dě, Ze,Fy, VZdr,
TV, OV,

5. ročník
JČ, Vl,
9. ročník
JA, Dě, Fy,

FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Prv,
Vl,
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
OV,
OV, Ze
OV
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2.4.
PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU
ROZHODOVÁNÍ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
-

-

II. st
6. ročník
-

-

7. ročník
Ze

-

-

8. ročník
Př, Ze, Pč,

9. ročník
JČ,Pč

OV, Dě
3.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
3.1.

EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
JČ, VV

JČ, Prv, VV

II. st
6. ročník
JČ, VZdr,

3.2.

7. ročník
JČ,

3.3.

II. st
6. ročník
VZdr

9. ročník
Che,

4. ročník

5. ročník
Vl, VV, HV

7. ročník
8. ročník
Dě, Pč,
Dě, JČ, Pč
JA, Ze, VV, Sportč,

JSME EVROPANÉ
I. st
1. ročník
2. ročník
-

JČ, Vl, JA

JČ

HV

II. st
6. ročník
Dě,

5. ročník

8. ročník
Ekol, Che,
Fy, JA, Př, Ze,

OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
JČ

4. ročník
JČ, Vl, Př, VV, HV

3. ročník

4. ročník

JČ, Prv

-

7. ročník
Ze, OV,

9. ročník
JČ, Pč

5. ročník
Vl,

8. ročník
Ze, Che,

9. ročník
Ze, OV, Dě

Pč,
4.
4.1.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
KULTURNÍ DIFERENCE
I. st
1. ročník
2. ročník

3. ročník
VV, TV, HV, Pč

II. st

4. ročník

5. ročník
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7. ročník
JA, JČ, Ze, Dě,

8. ročník
JA, OV, Pč,

9. ročník
Pč,

VV, TV
4.2.

LIDSKÉ VZTAHY
I. st
1. ročník
2. ročník
II. st
6. ročník
VZdr

4.3.

3. ročník
4. ročník
Prostupuje celou školní prací

7. ročník
8. ročník
OV, HV, Ze, Dě
Ze, Dě
JA, TV, Sportč, DramV,

ETNICKÝ PŮVOD
I. st
1. ročník
2. ročník
JČ

5. ročník

4. ročník

JČ, Prv,

-

II. st
6. ročník
VZdr

3. ročník

9. ročník
Dě

7. ročník
OV, Ze

5. ročník
JČ, HV

8. ročník
JČ, Př, HV,

9. ročník
Ze, OV

Dě
4.4.

MULTIKULTURALITA
I. st
1. ročník
2. ročník
-

II. st
6. ročník
4.5.

4. ročník

7. ročník
OV

5. ročník
JA

8. ročník
Př, JČ, Pč

9. ročník
Ze, Dě, Pč

PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
-

II. st
6. ročník
VZdr,
5.

3. ročník
JČ, JA

-

-

-

7. ročník
OV, Ze

5. ročník

-

8. ročník
OV, Ze, Př, Pč

-

9. ročník
Pč, Dě

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

I. st projekt „Vánoce v lese“
5.1.
EKOSYSTÉMY
I. st
1. ročník
2. ročník

8. ročník projekt
3. ročník

4. ročník

II. st
6. ročník
Dě, Pč

5. ročník
Př, VV

Ma, Prv,

7. ročník

8. ročník
Fy, Př, Ze, VV

9. ročník
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
-

-

II. st
6. ročník
Dě, Př,

Prv,

7. ročník
Př,

4. ročník

5. ročník

Př, PČ, VV

Př

8. ročník
Che, Př, Pč,

9. ročník
Che, Pč,

Fy, JA, Ze,
5.3.

LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
II. st
6. ročník
Pč

5.4.

6.
6.1.

7. ročník
8. ročník
JČ, OV,
JČ, Che,
JA, VV, Př, Fy, Sportč, Ze,

9. ročník
JČ, Che, OV

VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Prv
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
VZdr, OV,
JA, OV,
JA, Ze, Che, Pč,
Fy, Př, JČ, Sportč, TV,

5. ročník
Př,
9. ročník
Che, Ze, Pč

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
JČ

II. st
6. ročník
Ze, Fy, Inf,
6.2.

5. ročník

Př, PČ

Prv

7. ročník
JA, Fy,

8. ročník
JA, Př, Ze, Fy, Che,

5. ročník

9. ročník
JA, Př, Che, JČ, OV

INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
-

II. st
6. ročník
VZdr

-

-

7. ročník
Ze,

-

8. ročník
Fy, Ze, Dě,

-

9. ročník
Dě
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STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
II. st
6. ročník
7. ročník
-

4. ročník
8. ročník
Fy, Pč,

9. ročník
Ze, OV, Pč,

VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
JČ
Př
FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Divadla, koncerty- následné rozbory v JČ, VV
II. st
6. ročník
7. ročník
8. ročník
VZdr,
OV, Ze,
Ze, Dě,
VV, Př
TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
-

II. st
6. ročník

-

9. ročník

5. ročník
9. ročník
Ze, Dě, OV

5. ročník

-

-

8. ročník
Ekol, Př, Che
JA, JČ,

5. ročník
-

4. ročník

-

7. ročník

5. ročník
-

9. ročník
Fy, Che,
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PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU
I. st
1. ročník
2. ročník
3. ročník
-

II. st
6. ročník

-

4. ročník

5. ročník

-

-

-

7. ročník

8. ročník
Ekol, Che,
JA- projekty, Př, JČ, DramV, OV

9. ročník
Che
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4. Učební plán
ŠUP ZŠ TROUBELICE
I. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Průřezová témata
Disponibilní časová dotace

118

118

1.
ročník

2.
ročník

3.
4.
ročník ročník

5.
ročník

minimum

součet

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika

33
9
20

41
9
25

20
6+2
0
4+1

22
7+3
0
4+1

24
7+1
3
4+1

26
7+1
3
4+1

26
6+1
3
4+1

Informatika

1

1

0

0

0

0

1

12

15

12

12

0
10
5

0
10
5

2
0
0
1
1
0
2
1

2
0
0
1
1
0
2
1

2+1
0
0
1
1
0
2
1

0
1+1
2
1
2
0
2
1

0
2
1+1
1
2
0
2
1

0
16

0
0

0

0

0

0

0

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
vázaná
volná

disponibilní hodiny JČ
Ma
Člověk a jeho svět
suma

8
5
3

16
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ŠUP ZŠ TROUBELICE
II. stupeň
122

122
součet

Informační a komunikační technologie
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

9. ročník

29

29

32

32

17

4

4

3+1

4+1

Cizí jazyk

12

12

3

3

3

3

Matematika

15

17

4

Informatika

1

1

1

11

12

2

2

2

4

3+1

4+1

2

2

2

1+1

1

1

1

1

Fyzika

1+1

2

2

1

Chemie

0

0

1+1

2

1+1

2

2

1

1+1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

Dějepis
Občanská výchova

Přírodopis

6

21

25

Zeměpis
Umění a kultura

8. ročník

15

Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace

7. ročník

Český jazyk a literatura

minimum
Jazyk a jazyková komunikace

6. ročník

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

10

10

10

11

Pracovní činnosti

3

4

vázaná

6

0

volná

18

0

1

1

2

2

2

2+1

1

1

1

1

1

1

1

1

Průřezová témata
Disponibilní časová dotace

Disponibilní časová dotace

specialita školy*

4

Ekologická praktika

1

Informatika

1

Rýsování a vaření

1

JČ

2

Ma

2

Dě

1

F, Che, Př, Ze

4

Výchova ke zdraví

1

Pracovní činnosti

1

specialita*

4

Ekologická praktika

1

Informatika

1

Rýsování, Vaření
suma
Volitelné předměty
Rýsování, Vaření
Specialita školy
Dramatická výchova
Sborový zpěv
Výtvarné činnosti
Sportovní činnosti
Praktické činnosti

1
18

1
1
1
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5. Učební osnovy
5.1. Učební osnovy I. stupeň
5.1.1. Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. - 5.ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech
ročnících:
1. ročník - 8 hodin týdně
2. ročník - 10 hodin týdně
3. ročník - 8 hodin týdně
4. ročník - 8 hodin týdně
5. ročník - 7 hodin týdně
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k ovládnutí základních jazykových
jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojování a rozvíjení čtenářských
schopností. Žáci jsou vedeni k výstižnému a kultivovanému projevu, učí se vyjadřovat své
myšlenky a názory, zvládat komunikaci v různých situacích.
Učitel:
 vede žáky ke stálému zdokonalování čtení
 vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
 motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu

- hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
 vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
 vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
 využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu
prostředí
 vede žáky k organizování a plánování učení
 zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
 požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
Žáci:





navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
vzájemně si radí a pomáhají
respektují pokyny pedagogů
využívají různých zdrojů informací – práce se slovníky, encyklopediemi, katalogy,
časopisy atd.
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
uč
řešení problémů:
řp
komunikativní:
kom
sociální a personální:
sope
občanské:
ob
pracovní:
prac
Ročník: 1.
Výstup

Učivo

Kompetence

Orientuje se v prostoru,na řádku,na
stránce
Rozumí pojmům před,hned před,za,hned
za,vpravo,
vlevo…
Je schopno zrakové a sluchové analýzy a
syntézy
Osvojuje si základní hygienické návyky
spojené
se psaním

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Přípravné období

Zná jednotlivá písmena tiskací a psací,
malá a velká
Umí jednotlivá písmena a hlásky, správně
přečíst
a vyslovit
Umí skládat a číst slabiky, slova a
jednoduché věty
Hlasitě čte se správnou intonací
Rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Čtení

Umí napsat velká a malá psací písmena
Umí napsat slabiky, slova a jednoduché
věty
Dokáže přepsat tiskací písmo do psané
podoby
Dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Psaní

Umí tvořit smysluplné věty
Uč,řp,kom,
Umí srozumitelně vyprávět vlastní zážitky sope,ob,
Dokáže dramatizovat jednoduchý text
prac
Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle
obrázkové osnovy
Naučí se zpaměti krátkou
básničku,dokáže ji recitovat

Komunikační
dovednosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj
schopn.poznávání
-seberegulace
a sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-mezilidské vztahy
-komunikace
-kooperace a
kompetice
-řešení problémů
VDO
-občan,obč.spol.a stát
EGS
-Evropa a svět
MULTIKULT.V.
-lidské vztahy
-etnický původ
MEDIÁLNÍ V.
-čtení s porozuměním
PRVOUKA
-přírodní tematika
v ČJ
HV,VV,PČ

Poznámky

Analytickosyntetická
cvičení
Živá abeceda
Uvolňovací cviky
Písmena skládací abecedy
Obrazy a obrázky
Pracovní listy

Slabikář a další pomocné
texty ke čtení,malované
čtení
Karty se slabikami a se
slovy
Nástěnné obrazy
Krychle s písmeny
Moje první čítanka
Tabule se vzory psacího
písma
Písanky
Pracovní listy
Model. písmenplastelína…
Zvukové nahrávky
liter.textů
Knihovna
Počítače
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 2.
Výstup

Učivo

Kompetence

Zdokonaluje se v plynulém a výrazném
Uč,řp,
čtení
kom,sope,
Čte s porozuměním jednoduché texty nahlas ob,prac
i potichu, dokáže přečtený text vyprávět
Dbá na správnou intonaci
Umí naslouchat přednesu

Čtení

Zvládne správné tvary psacího písma celé
abecedy
Dokáže opsat a přepsat jednoduché texty
Upevňuje si hygienické návyky spojené se
psaním

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Psaní

Rozlišuje větu,slovo,slabiku a hlásku
Umí rozdělit slova na konci řádku
Rozděluje hlásky na samohlásky, měkké,
tvrdé a obojetné souhlásky
Zná gramatiku měkkých a tvrdých
souhlásek
Zdůvodňuje a píše správně u-ú-ů
Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího
Učí se poznávat slovní význam – slova
nadřazená,podřazená,protikladná
Seznamuje se se základními slovními druhy
– podstatná jména,slovesa,předložky a
spojky
Rozlišuje vlastní jména osob a zvířat
Pozná párové souhlásky - spodobu na konci
i uprostřed slov
Umí zpaměti abecedu,učí se jejímu
praktickému využití
Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Jazykové vyučování

Umí tvořit smysluplné věty,učí se
vyjadřovat své myšlenky
Používá základní formy společenského
stykuoslovení,poděkování,pozdrav,prosba,aj.
Při vypravování se učí dodržovat časovou a
dějovou posloupnost
Zvládá jednoduchý popis

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Komunikační dovednosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj
schopn.poznávání
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-mezilidské vztahy –
komunikace
-kooperace a kompetice
-řešení problémů
VDO
-občan,obč.spol.a stát
EGS
-Evropa a svět
MULTIKULT.V.
-lidské vztahy
-etnický původ
MEDIÁLNÍ V.
-čtení s porozuměním
PRVOUKA
-přírodní tematika v ČJ
HV,VV,PČ

Poznámky

Encyklopedie
Slovníky
Mimočítanková
četba
Využití školní
knihovny
Tabule se
vzorovým
písmem

Pracovní listy
Didaktické
pomůcky
Počítače

Zvukové
nahrávky
liter.textů
Dramatizace
Praktické
činnosti a hry
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Výstup

Plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
Umí číst potichu i předčítat nahlas
Orientuje se v textu
Využívá četbu jako zdroj poznatků
Umí reprodukovat text

Učivo

Kompetence

Uč, řp,
kom, sope,
ob, prac

Umí abecedu, řadí slova podle abecedy
Uč,řp,
Rozpozná znělé a neznělé souhlásky,
kom, sope,
zdokonaluje se
ob, prac
v jejich užívání
Zná obojetné souhlásky,učí se vyjmenovaná
slova a jejich pravopis
Určí slovní druhy- podstatná jména,slovesa,
předložky a spojky
Pozná podstatné jméno, učí se určit rod,
číslo a pád podst. jm.
Pozná sloveso, učí se určit osobu, číslo a čas
sloves
Pozná předložky a umí je napsat s podst.
jmény
Zdokonaluje se v psaní vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
Porovnává významy slov-slova nadřazená,
podřazená,souřadná, opačná, souznačná
Pozná větu jednoduchou a souvětí
Spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami

Čtení

Jazykové
vyučování

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj schopn.poznávání
-seberegulace a sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-mezilidské vztahy –
komunikace
-kooperace a kompetice
-řešení problémů
VDO
-občan,obč.spol.a stát
EGS
-Evropa a svět
-jsme Evropané
MULTIKULT.V.
-lidské vztahy
-etnický původ
-multikulturalita
MEDIÁLNÍ V.
-čtení s porozuměním
PRVOUKA
-přírodní tematika v ČJ
HV,VV,PČ

Poznámky

Mimočítanková
četba
Encyklopedie
Slovníky
Využití školní
knihovny
Pracovní listy
Didaktické pomůcky
Počítače
Pravidla pravopisu
Nástěnné tabule

Ve všech písemných projevech dbá na
úpravu
Má osvojené hygienické návyky spojené se
psaním
Je schopen vyjadřovat své myšlenky a
názory
Zdokonaluje se v užívání forem spol.stykuomluva, poděkování,žádost,pozdrav…
Umí vypravovat podle osnovy
Zdokonaluje se v popisu
Umí napsat adresu, přání a pozdrav

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Komunikační
dovednosti

Zvukové nahrávky
liter.textů
Dramatizace
Praktické činnosti a
hry
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 4.
Výstup

Porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová.

Kompetence

uč

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou
a předponovou.

uč
řp

Píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách.

uč

uč
řp

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov uč
a využívá je v gramaticky správných tvarech kom
ve svém mluveném projevu

Učivo

Nauka o slově
-význam slov, slova
jednovýznamová a
mnohovýznamová,
-slova opačného a stejného
významu
-citově zabarvená
Spisovná, hovorová a
Multikulturní výchovanespisovná mluva
Etnický původ
Stavba slova
-kořen, předpona, přípona,
předložka, předpona
Pravopis
-Vyjmenovaná a příbuzná
slova
Slovní druhy a jejich
třídění
tvary slov
mluvnické kategorie sloves
a podstatných jmen
Práce s větou

Vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty.
Odlišuje větu jednoduchou a souvětí

řp
uč
sope

Základní větné členy,
věta jednoduchá a souvětí,
uspořádání vět do souvětí

Čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas.

kom

Uvědomělé plynulé čtení
přiměřeně náročných textů

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

kom

Pozorné vnímání
podrobností

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení.
Reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta.
Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

uč
kom

Orientace v textu.

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle komunikační situace.

uč
kom

Porovnávání názorů,
dialog na základě
obrazového materiálu
Divadla, filmy
Spisovná,hovorová a
nespisovná mluva

Píše správně po stránce obsahové
jednoduché komunikační žánry.

kom

Členění na odstavce

Sestaví osnovu vyprávění a na jejich
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti.

řp

Členění příběhu,
-sestavování osnovy

uč
kom

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Orientace v naučných
textech přiměřených věku.

Mediální výchova-kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech-Evropa a
svět nás zajímá

Výchova
demokrat.občana-Občan,
občanská společnost a stát
Mediální výchovafungování a vliv médií ve
společnosti

Poznámky
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Učivo

Kompetence

Vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je .

sope

Zážitkové čtení a
naslouchání

Volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma.

kom

Tvořivé činnosti
s literárním textem -volná
reprodukce,
- dramatizace textu,
-ilustrace k textu,
-vlastní tvorba na
libovolné téma

Rozlišuje různé typy uměleckých textů.

kom,ob

Druhy a žánry dětské
literatury.

Při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy.

uč

Přirovnání, básnické
výrazy , verš, rým.

Propojuje somatické dovednosti a
kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních
stavů a emocí vlastních i určité postavy.

prac

Pracuje s pravidly hry a jejich variacemi,
dokáže vstoupit do role a v herní situaci
přirozeně a přesvědčivě jednat.

sope

Práce s dechem, správné
tvoření hlasu, držení těla,
verbální a neverbální
komunikace.
Herní dovednosti (vstup
role), dodržování pravidel
hry.

Pracuje ve skupině na vytvoření menšího
inscenačního tvaru a využívá přitom
různých výrazových prostředků.

kom
sope
prac

Dramatizace situace,
příběh, řazení situací
v časové následnosti.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Osobnostní a sociální
výchova-Rozvoj
schopností a poznávání

Osobnostní a sociální
výchova-morální rozvojřešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV-sociální rozvojMezilidské vztahy,
Komunikace
Osobnostní a sociální
výchova-sociální rozvojKooperace a kompetice

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 5.
Výstup

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas

Kompetence

K.uč.,kom.,

Rozlišuje podstatné a okrajové informace
K.řp.,kom.,
v textu vhodném pro daný věk, zaznamenává
podstatné informace
Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení
Reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

K.uč.,řp.,

..Vede správně dialog, telefonický
rozhovor,zanechá vzkaz na záznamníku
Rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě
Volí náležitou intonaci,přízvuk,pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

K.kom.,

K.kom.,

K.řp
K.uč.,kom.,

Učivo

Uvědomělé plynulé čtení
přiměřeně náročných textů tiché
čtení s porozuměním
Vyhledávání významných slov,
rozlišení věcí podstatných od
nepodstatných, pozorné vnímání
podrobností a hledání jejich
významu v celku
Správná orientace v textu a
porozumění
Vystižení podstaty sdělení,
orientace v naučných textech
přiměřených věku
Základní pravidla dialogu
Srovnávání názorů, posouzení
pravdivosti informace
Členění vět, frázování, síla a barva
hlasu

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Kompetence

Učivo

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
Píše správně po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikační žánry

K.kom.,

Spisovná, hovorová a nespisovná
řeč mateřský jazyk

K.uč.,řp

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti
Porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
více významová
Rozlišuje ve slově kořen, část
předponovou,příponovou a koncovku
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu

K.uč.

Vyprávění, popis situace,
obrázku,osoby ,zpráva –orientace
ve stavbě textu, členění na odstavce
Pravidla pro sestavení osnovy,
členění příběhu

Vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
Odlišuje větu jednoduchou a souvětí,vhodně
změní větu jednoduchou v souvětí
Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
Píše správně i – y ve slovech po obojetných
souhláskách

K.uč.,řp

Zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je

K.uč.

K.uč
K.uč.,řp
K.uč.kom.,

K.uč. kom.
K.řp.,kom.,
K. uč.,řp.

K. uč., kom.,

Volně reprodukuje text podle svých
K.
schopností, tvoří vlastní literární text na dané kom.,prac.,
téma
Rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

K.uč.,řp

Při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

K.kom.uč.,

Význam slov, slova jednoznačná a
mnohoznačná, slova stejného a
opačného významu
Stavba slova
Slovní druhy, tvary slov, druhy
číslovek, mluvnické kategorie
podstatných jmen, přídavných jmen
sloves a druhy zájmen.
U sloves vytvoří podmiňovací
způsob v přítomném čase.
Věta holá – podmět a přísudek
Stavba věty, správné uspořádání
vět jednoduchých v souvětí
Využití různých spojek při tvorbě
souvětí
Vyjmenovaná slova a slova
příbuzná v návaznosti na stavbu
slova, přídavná jména tvrdá, měkká
a pozná přivlastňovací
Shoda holého podmětu s přísudkem
Zážitkové čtení,četba na
pokr.,nalézání příčin věcí a
porozumění jim
Tvořivé činnosti s literárním
textem,volná reprodukce,
dramatizace jednoduchých textů,
ilustrace k přečtenému, vystižení
děje, vlastní práce
Druhy a žánry dětské
literatury,umělecká literatura,
literatura v proměnách času, lidová
slovesnost
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
báseň, pohádka, bajka, povídka,
spisovatel, básník, herec,…verš,
rým, přirovnání

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Cizí jazyk – Anglický jazyk
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. - 5.ročník
Časové, obsahové a organizační vymezení
3. ročník - 3 hod. týdně
4. ročník - 3 hod. týdně
5. ročník - 3 hod. týdně
Požadavky vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice
a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve
vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům.
Úroveň A1:
Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je
vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní, klade
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které
zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se
domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žáci používají v informatice i v běžném životě.
Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Pozornost ve
vyučovacích hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení
zvukové podoby angličtiny a na jednoduchou gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým
materiálem v učebnici i v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovými nahrávkami
napodobují správnou výslovnost. Hojně jsou využívány jednoduché říkanky, písně,
nacvičování dialogů a konverzace.
Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do
každodenního života dětí. Pravidelně se s ní setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží
v obchodech, v populární hudbě,ve filmu i při práci s počítačem.
Učebnice i pracovní sešity obsahují nejen přehled gramatiky a slovník, ale i řadu textů
z různých oblastí života dětí daného věku a seznamují je s životem, zvyky a povinnostmi
jejich vrstevníků v cizích zemích.
Učitel  vede žáky k pochopení důležitosti komunikace v anglickém jazyce
 využívá všech dostupných pomůcek – DIDA,písně, říkadla, texty,..
 klade důraz na poslech, výslovnost
 využívá her, soutěží a rozhovorů k procvičení učiva
 vede žáky k samostatné práci a využití slovníků
 využívá výukových programů na PC
 vede žáky k tvorbě jednoduchých zajímavých projektů
Žák
 poslechem a častým opakováním si procvičuje výslovnost
 snaží se porozumět jednoduchému textu
 SEZNÁMIT SE S PSANOU PODOBOU SLOVA
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švp






zš troubelice
zvládá základní slovní zásobu
aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace
samostatně pracuje se slovníkem
umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
zpracuje jednoduchý projekt
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 3.
Výstup

Kompetence

Vyslovuje a čte foneticky správně
v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

K.uč.

Rozumí jednoduchým pokynům a
větám, adekvátně na ně reaguje

K.uč.,kom.,

Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova

K.uč.,řp

Pochopí obsah a smysl jednoduché,
K.kom.,
pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob s dostatkem času
pro porozumění
Používá abecední slovník učebnice
K.uč.,prac.,
Zopakuje a použije slova a slovní
spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má 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

Učivo

Čísla do 20, barvy ,zvířátka, části
oblečení,části lidského těla ..slovní
zásoba z tématických celků
Pozdravy.rozloučení,představování
se,vyjádření souhlasu a
nesouhlasu,sdělení záliby,reakce na
pokyny
Abeceda ,jednoduchý spelling –
jméno ,četba z autentických
textů,psaní tématické slovní
zásoby,používání slovníku s
výslovností
Otázka, zápor,jednoduché použití
have got,haven’t got, can, osobní
zájmena,jednoduché dialogy
Abeceda, hláskování jména
Fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Tematické okruhy - rodina, jídlo,
zvířata, kalendářní rok – Christmas,
Easter

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV –sociální
rozvoj komunikace
OSV – soc. rozvoj
–kooperace a
kompetice

Poznámky

švp zš troubelice
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4. a 5.
Výstup

Kompetence

Rozumí známým slovům a jednoduchým
uč.kom.
větám se vztahem k osvojovaným tématům

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
uč. kom.,
autentických materiálů a využívá je při své
práci
Čte nahlas plynule a foneticky správně
kom.
jednoduché texty obsahující známou
slovní zásobu
Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou řp kom.,
informaci a vytvoří odpověď na otázku

Používá dvojjazyčný slovník

uč, prac.

Sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché písemné sdělení, krátký text a
odpověď na sdělení, vyplní své základní
údaje do formulářů

kom.,uč.,

Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace
Obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu

kom.

Aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, pozdraví a rozloučí se
s dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
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
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
Napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z

uč.kom.,

kom.

Učivo

Slovní zásoba z tématických okruhů –
domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, oblékání
nákupy.pořádek slov ve
větě,odlišnosti českého a anglického
slovosledu,četba, volný překlad.
Slovní zásoba z tématických
celků,četba autentického textu,poslech
a sledování, práce s počítačem,
chápání slov v kontextu
Četba textu z učebnice,fonetický
zápis,vázání slov,znělost,
neznělost,základní slovní zásoba
Odvození významu slova z kontextu,
tvorba otázky a záporu, porovnání
zvyků a tradic v ČR a v anglicky
mluvících zemích – Vánoce,
Velikonoce
Četba autentického textu,
jednoduchých pohádek
Jednoduchá sdělení , popis umístění,
určení předmětu ve třídě, tvorba
množného čísla podst.jmen,
přivlastňovací a ukazovací zájmena,
určení polohy předmětů
Vypravovat a zahrát jednoduchou
pohádku, příběh,slovní hry
Tvoření slov, slova
stejného,podobného a opačného
významu, význam slov v kontextu,
porovnání smyslu textu, reprodukce
čteného a slyšeného textu
Pravidla komunikace v běžných
situacích,pozdrav, poděkování,
představení, reakce na otázky, čas,..
Slovní zásoba tematických celků

Tematické okruhy – povolání, lidské
tělo, jídlo, bydliště, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky,
roční období, měsíce, dny v týdnu,
hodiny), zvířata, příroda a počasí

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

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV-Rozvoj
schopností a
poznávání
OSV-Sebepoznání
a sebepojetí

Soc.rozvojPoznávání lidí
Komunikace

Multikulturní
výchovaMultikulturalita

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup
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Učivo

Kompetence

oblasti svých zájmů a každodenního
života.

a porozumění).

Rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu.

Fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

švp zš troubelice

5.1.2. Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Matematika
Vyučovací předmět: Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. - 5.ročník
Časové, obsahové a organizační vymezení
Obsahové, časové a organizační vymezení
je realizována v 1. až 9. ročníku:
1.-5. ročník - 5 hodin týdně
Vzdělávání v předmětu Matematika je založeno na aktivních činnostech, které jsou typické
pro práci s matematickými objekty a pro jejich praktické využití. 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. V hodinách pracují žáci ve třídě nebo v počítačové učebně,
využívají různé formy práce a používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Učitel:
 vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování v mat. jazyce, včetně symboliky,
provádění rozborů a zápisů při řešení úloh
 vede žáky ke zdokonalování grafického projevu
 rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení
 podněcuje k věcné a srozumitelné argumentaci.
 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
 vede žáky k ověřování výsledků.
 vede žáky k uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh
z běžného života
 zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
 dodává žákům sebedůvěru.
 umožňuje každému žákovi zažít úspěch, hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje
vnímat vlastní pokrok.
Žáci:
 se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh
 jsou vedeni k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
 učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků,volbě správného
postupu, vyhodnocování správností výsledků
 učí se pracovat v týmu
 jsou vedeni k určování a znázorňování geometrických útvarů , modelování reálných
situací, zkoumání tvarů a prostoru
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 1.
Výstup

Učivo

Kompetence

Zná číslice 0 až 20, umí je napsat a přečíst
Uč,řp,
Zná význam slov méně, více, první, poslední,
kom,sope,
větší, menší apod.
ob,prac
Umí seřadit čísla vzestupně i sestupně
Umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu
Zná a používá matem. symboly +, - , = , < , >
Umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání
a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
Provádí rozklad na desítky a jednotky
Řeší jednoduché slovní úlohy

Počítání do 20

Umí pojmenovat jednoduché geom. útvaryčtverec, obdélník, kruh, trojúhelník
Modeluje jedn. geom. útvary v rovině
Pozná geometrická tělesa – krychle, koule,
kvádr, válec
Geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev
Orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za
apod.
Zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Geometrie

Uč,řp,prac

Jednotky

Seznámí se zápisem a vyřešením příkladů na
sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Počítání do 20
s přechodem přes
desítku

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Potřeby
k vytváření mat.
představ
(názorné
pomůckykolečka,
knoflíky, karty
s čísly, kostka..)
Prac.listy

OSV
-rozvoj schopností
poznávání
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-komunikace
-kooperace a komp.
-řešení problémů
EV
-ekosystémy

Modely
geom.tvarů a
těles,
plastelína,špejle

VV
-znázorňování, užití
barev
PČ-vystřihování
- modelování
ČJ
-čtení s porozuměním
PRV
-slov.úlohy s přír.
tematikou

Názorné
pomůcky
Dětské peníze
Počítadlo
Číselná osa
Obrázková
matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 2.
Výstup

Kompetence

Učivo

Umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání
a odčítání do 20 s přechodem přes
desítku

Uč, řp,
kom, sope,
ob, prac

Počítání do dvaceti
s přechodem přes 10

Umí zapsat a přečíst čísla do sta
Umí zakreslit čísla do sta na číselnou
osu

Uč,řp,
kom, sope,
ob, prac

Počítání do sta

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj schopností
poznávání
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-mezilidské vztahy

Poznámky

Potřeby
k vytváření
mat.představ
(názorné pomůcky)
Prac.listy
Dětské peníze
Počítadlo
Číselná osa

švp zš troubelice
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Výstup

Učivo

Kompetence

Porovnává čísla do sta, umí je seřadit
vzestupně i sestupně
Sčítá a odčítá čísla do sta
Zná význam závorek, počítá příklady se
závorkami
Využívá a počítá s modely peněz
Učí se provést zápis slovní úlohy
Řeší slovní úlohy s výpočty do sta
Umí násobit a dělit do 50
Seznamuje se s násobením a dělením do
100

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac
Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Slovní úlohy
Násobení a dělení

Zná pojem bod, přímka, čára, úsečka
Uč,řp,
Narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku kom,sope,
dané délky
ob,prac
Umí změřit úsečku
Pozná geometrická tělesa krychli, kvádr,
kouli, válec

Geometrie

Poznává jednotky délky (m,cm),
hmotnosti (kg),
objemu (l), času (den,hodina,minuta)

Jednotky

Uč,řp, kom,
sope, ob, prac

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

-komunikace
-kooperace a kompetice
-řešení problémů
MULTIKULT.V.
-lidské vztahy
EV
-ekosystémy
VV
-znázorňování, užití
barev
ČJ
-čtení s porozuměním
PRV
-slov.úlohy s přír.
tematikou
PČ
-vystřihování,
modelování

Poznámky

Názorné pomůcky
Obrázková
matematika

Nástěnná tabule
Didaktické
pomůcky
Modely
geom.tvarů a těles,
plastelína,špejle
Rýsovací potřeby

Měřidla

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 3.
Výstup

Učivo

Kompetence

Násobí a dělí v oboru malé násobilky
Řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky
Učí se dělení se zbytkem
Seznamuje se s násobením a dělením mimo
obor násobilek
Seznamuje se s písemným násobením
jednociferným činitelem

Uč,řp,
kom, sope
ob,prac

Násobení a dělení do
100

Umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla
zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56)
Umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla
písemně
Řeší slovní úlohy v oboru do sta

Uč,řp,
kom, sope
ob,prac

Počítání do 100

Umí zapsat a přečíst čísla do tisíce
Umí porovnávat, seřadit vzestupně a
sestupně čísla do tisíce
Umí zakreslit čísla do tisíce na číselné ose
Učí se sčítat a odčítat zpaměti i písemně
Řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
Seznámí se se zaokrouhlováním na desítky a
stovky
Zná jednotky délky mm, cm, dm, m, km
Jednotky délky používá k měření
Umí změřit rozměry geom. útvarů (úsečka,
čtverec, obdélník apod.) a vyjádřit je ve
vhodných jednotkách

Uč,řp,
kom, sope
ob,prac

Počítání do 1000

Uč,řp,
kom, sope
ob,prac

Jednotky

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj schopností
poznávání
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-mezilidské vztahy
-komunikace
-kooperace a kompetice
-řešení problémů
MULTIKULT.V.
-lidské vztahy
EV
-ekosystémy
VV
-znázorňování, užití
barev
ČJ
-čtení s porozuměním
PČ
-vystřihování,
modelování PRV
-slov.úlohy s přír.
tematikou

Poznámky

Potřeby
k vytváření
mat.představ
(názorné
pomůcky)
Prac.listy
Dětské peníze
Počítadlo
Číselná osa
Názorné
pomůcky
Obrázková
matematika
Nástěnná tabule
Didaktické
pomůcky

Měřidla
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Výstup

Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Seznamuje se s jednotkami hmotnosti – g,
kg, t
objemu – l, hl
času – hod., min., s
Umí narýsovat a označit bod,
Uč,řp,
přímku,polopřímku,
kom, sope
úsečku,
ob,prac
Učí se rýsovat trojúhelník, obdélník, čtverec
– ve čtvercové síti, pozná vrcholy a strany
Zná pojem opačná polopřímka
Zná význam pojmu průsečík, umí rozlišit
různoběžky a rovnoběžky
Pozná jehlan a kužel

Geometrie

Modely
geom.tvarů a
těles,
plastelína,špejle
Rýsovací
potřeby

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 4.
Výstup

Kompetence

Učivo

Využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení.

uč,
kom

Principy asociativnosti a
komutativnosti

Provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel.

řp

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel.

sope

Sčítání a odčítání čísel do 1 000 000,
porovnávání čísel,
zápis čísel v desítkové soustavě,
rozklad čísla v desítkové soustavě,
písemné násobení dvojciferným a
trojciferným číslem
dělení jednociferným číslem
dělení se zbytkem v oboru
přirozených čísel
Zaokrouhlování na 10, 100, 1000
kontroly výpočtů

uč

Slovní úlohy s jednou a se dvěma
početními operacemi

Vyhledává , sbírá a třídí data.
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.
Narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary
( čtverec, obdélník, trojúhelník a
kružnici); užívá jednoduché konstrukce.
Sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran.
Sestrojí rovnoběžky a kolmice.

uč
sope

Práce s daty.
Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

řp

Práce s geometrickými útvary

prac

Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru.

kom

Délka úsečky, jednotky délky a jejich
převody,obvod mnohoúhelníku,
obrazce
Rovnoběžky, různoběžky,průsečík,
kolmice
Osová souměrnost.

uč

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Osobnostní a
sociální výchovasebepoznání a
sebepojetí

OSV-Morální
rozvoj-Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti

Poznámky
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Rozezná a pojmenuje jednoduchá tělěsa
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a sope
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky.

Vyjádří názorně polovinu, čtvrtinu celku

uč
kom

- modeluje a určí část celku, používá zápis
ve formě zlomku

- porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem v oboru kladných
čísel

Základní útvary v prostoru: kvádr,
krychle, jehlan, koule, kužel, válec
Slovní úlohy s netradiční postupy.

Osobnostní a
sociální výchovaRozvoj schopností
a poznávání
OSV-soc.rozvojKooperace a
kompetice

Polovina, třetina,čtvrtina,desetina ap.
čitatel jmenovatel, zlomková čára
- vysvětlí a znázorní vztah mezi
celkem a jeho částí vyjádřenou
zlomkem na příkladech z běžného
života
- využívá názorných obrázků
k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10
celku
- vyjádří celek z jeho dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny

Rozšiř.
učivo

porovná zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny)

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 5.
Výstup

Kompetence

Učivo

Využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení
Provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

kom.

Principy asociativnosti a
komutativnosti

řp

Zaokrouhluje přirozená čísla,provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

sope

Orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
Vyhledává, sbírá a třídí data
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
– čtverec, obdélník,trojúhelník,
kružnice,užívá jednoduché konstrukce
Sčítá a odčítá graficky úsečky,určí délku
lomené čáry,obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran,zná a umí
převádět základní jednotky obsahu

uč.

Sčítání a odčítání čísel do 1 000 000
Písemné násobení jednociferným,
dvojciferným až čtyřciferným
činitelem
Dělení dvojciferným dělitelem
Pamětné násobení a dělení
přirozených čísel
Zaokrouhlování na desítky,stovky,.
tisíce. desetitisíce,statisíce a miliony
Kontroly výpočtů
Slovní úlohy s jednou a se dvěma
početními operacemi
Odhady výsledků, kontroly výsledků
Práce s kapesním kalkulátorem
Práce s jízdním řádem, převody
jednotek času
Práce s daty
Diagramy, přímá úměrnost, tabulky,
grafy
Čtverec,obdélník,kružnice
Rovnostranný a rovnoramenný
trojúhelník,
Délka úsečky,jednotky délky a jejich
převody
Obvod mnohoúhelníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku

uč.,řp.

uč.
sope
řp

prac.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV-Rozvoj
schopností a
poznávání

OSV-Kreativita

Poznámky
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Kompetence

Sestrojí rovnoběžky a kolmice

uč

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
Rozezná a pojmenuje základní prostorové
útvary
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy ,jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
Zobrazí, přečte a zapíše desetinné číslo

prac.

- modeluje a určí část celku, používá zápis
ve formě zlomku

prac.
uč.
sope

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Poloha přímek v rovině,rýsování
kolmic a rovnoběžek
Obsah čtverce, obdélníku, jednotky
obsahu
Osová souměrnost osově souměrné
útvary
Krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel,
válec
Hravé slovní úlohy,magické čtverce
logické úlohy
Prostorová představivost
Desetinné zlomky, desetinná
čárka,zobrazení na ose
- vyjádří celek z jeho dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny

- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel

- žák sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem (poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
pomocí názorných obrázků a tyto
početní operace zapisuje

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

- vysvětlí a znázorní vztah mezi
celkem a jeho částí vyjádřenou
desetinným číslem na příkladech
z běžného života
- přečte, zapíše, znázorní desetinná
čísla v řádu desetin a setin na číselné
ose, ve čtvercové síti nebo
v kruhovém diagramu

- porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí
na číselné ose

- znázorní na číselné ose, přečte,
zapíše a porovná celá čísla v rozmezí
– 100 až + 100
- nalezne reprezentaci záporných
čísel v běžném životě

OSV-sociální
rozvoj-Kooperace
a kompetice
seznámení
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5.1.3. Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Informatika
Vyučovací předmět: Informatika
Charakteristika vyučovacího předmětu 5., 6. a 9.ročník
Časové, obsahové a organizační vymezení
Předmět informatika je realizován v 5., 6. a 9. ročníku po jedné hodině týdně. Dále je žákům,
kteří si nevyberou druhý cizí jazyk, nabídnuta možnost předmětu Cvičení z informatiky, který
se vyučuje 1 hodinu týdně a je zařazen do v průběhu 7. až 9. ročníku.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 9. ročníku
s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování
informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání
souborů se učí používat elektronickou poštu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
 zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití
informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání
využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u
jednotlivých programů, literaturu apod.
 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí
pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí
se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi
budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů
řešení je více
 vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho
praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní
 žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální
 při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
 žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních,
při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že
každý člověk je různě chápavý a zručný
Kompetence občanské
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 žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí
dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání
své heslo ...)
 při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,
ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
 žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 5.
Výstup

Žák se seznámí s pojmem informace, vývojem
předávání informací, návaznost informací a
práce na PC
Žák si osvojí základní pojmy z informatiky,
pozná základní prvky počítače, rozliší pojmy
SW a HW. Naučí se pracovat s myší, používat
klávesnici.
Seznámí se s funkcí operačního systému, jeho
vývojem a blíže pozná Windows. Naučí se
rozlišovat ikony, zástupce, zvládne základní
nastavení pracovní plochy, používá nabídku
Start, spouští jednotlivé programy, seznámí se
s adresářem PC a umí vtvořit na správném
místě složku a uloží (otevře) do ní soubor.
Seznámí se s aplikací malování, osvojí si
základy práce s touto aplikací a dovede ji
použít při jednodušších praktických úlohách.
Seznámí se s pojmem internet a jeho historií,
naučí se pomocí prohlížeče základní práci
s internetem, jako zdrojem informací
Seznámí se a naučí používat pro psaní textů
textový editor Word, naučí se požívat celou
klávesnici, provede s textem základní úpravy.
Při praktických příkladech využije různá
písma, použije k urychlení práce kopírování
textu, vloží do textu obrázek.

Kompetence

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

Historie informací

prac,

Seznámení se PC, hygiena práce s PC

ob,

Operační systémy, základy systému
Windows, piráctví SW

uč, řp

Aplikace Malování

kom

Internet, prohlížeče a základy práce s
internetem

uč, řp

Textové editory,
Word - nejrozšířenější textový
editor, základní prvky práce s textem

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Dě

VV

Poznámky

švp zš troubelice

38

5.1.4. Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Prvouka
Vyučovací předmět: Prvouka
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. - 3.ročník
Časové, obsahové a organizační vymezení
1.ročník – 2 hodiny týdně
2.ročník - 2 hodiny týdně
3.ročník - 3 hodiny týdně
Vzdělávání v předmětu Prvouka zahrnuje oblasti týkající se člověka, rodiny, společnosti,
vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví aj.Uplatňuje pohled do historie i současnosti a
směřuje k dovednostem pro praktický život.
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.
Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i
za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.
Učitel:
 motivuje žáky pro celoživotní učení
 pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
 pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
 učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.,vede k využívání
různých informačních zdrojů
 utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
 motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
 vede žáky k respektování pravidel
Žáci:
 jsou vedeni k objevování a poznávání
 učí se účelně rozhodovat a jednat v různých situacích ohrožení vlastního
 zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
 pracují ve skupině, efektivně spolupracují na řešení problémů
 učí se respektovat názory druhých
 jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:

uč
řp
kom
sope
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ob
prac

Ročník: 1.- 2.
Výstup

Učivo

Kompetence

Zná cestu do školy a zpět
Uč,řp,kom,
Zná název školy,orientuje se ve škole
sope,ob,
Zná jméno třídní učitelky a ředitele školy prac
Chová se ukázněně ve škole i mimo školu
Dokáže rozlišit nežádoucí formy chování
Umí si připravit pomůcky do školy
Udržuje pořádek ve svých věcech, ve
školní aktovce
Umí si uspořádat pracovní místo

Jsem školák

Rozlišuje proměny přírody na podzim –
v parku , v lese, v sadu, na zahradě, na
poli

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Podzim

Zná vztahy mezi rodinnými příslušníky
(rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.)
Uvědomuje si význam rodinných oslav
Postupně si uvědomuje význam
rodiny,práva a povinnosti členů rodiny
Umí vyprávět o svém domově, bydlišti a
okolí

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Rodina
Domov

Pozoruje proměny přírody v zimě
Rozlišuje a aktivně si osvojuje zimní
sporty
Zná zimní svátky,seznamuje se
s vánočními tradicemi

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Zima

Umí pojmenovat části lidského těla
Zná názvy běžných onemocnění ,ví co
dělat v případě úrazu, zná zásady
správného chování u lékaře
Zná a dodržuje základní hygienické
návyky
Zná základy správné životosprávy

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Člověk
Lidské tělo
Osobní hygiena
Péče o zdraví, zdravá
výživa

Uvědomuje si změny přírody na jaře
Uč,řp,kom,
Pojmenovává jarní rostliny,určuje stavbu sope,ob,
těla některých rostlin
prac
Rozlišuje základní skupiny živočichů, zná
domácí zvířata a názvy jejich mláďat
Pozoruje jarní práce na zahradě a v sadu
Seznamuje se s velikonočními tradicemi
Orientuje se v čase – rok, měsíc, týden,
den, hodina
Umí vyjmenovat měsíce a dny v týdnu
Rozlišuje čas k práci a k odpočinku
Vyjmenovává různá povolání

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Poznává změny přírody v létě
Pečuje o životní prostředí
Uvědomuje si význam správného chování
v přírodě

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj schopností
poznávání
-sebepoznání a
sebepojetí
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-mezilidské
vztahy
-komunikace
-kooperace a
kompetice
-řešení problémů
-hodnoty,postoje,
praktická etika
VDO
-občanská
společnost
a škola
MULTIKULT.V.
-lidské vztahy
EV
-ekosystémy
-lidské aktivity a
podmínky
živ.prostř.

-vztah člověka
k prostředí
MATEMATIKA
-slovní úlohy
s přír.tematikou
ČESKÝ JAZYK
-příběhy,básně a
Jaro
říkadla o přírodě,
o mezilidských
vztazích
VV,PČ
-barvy přírodě,
práce s
přírodninami
HV
Lidé a čas
-písně s přír.tem.
Práce a volný čas
Věci a činnosti kolem nás -zvuky přírodyposlech

Léto

Poznámky

Vycházky
Didaktické hry a
pomůcky

Výstavka přírodnin

Fotografie
Vyprávění

Hry a pobyt venku
Vánoční vycházka do
lesa
Vánoční besídkatradice
Encyklopedie
Praktické ukázkyošetření úrazu…
Videozáznamyzdravověda
Sledování jídelníčku ŠJ
Vycházka
Výstavka
Obrázky a obrazy
Encyklopedie
Vítání jara

Kalendář
Hodiny
Pantomima-povolání…

Pobyt v přírodě
Čistota okolí školy
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Výstup

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Učivo

Kompetence

Pozná české mince a bankovky
Uvede příklad využití platební
karty
Odhadne cenu základních potravin
a celkovou cenu nákupu

Finanční gramotnost

Rozezná nebezpečí různého charakteru
V modelových situacích ohrožení bezpečí
(neznámá místa, setkání s neznámými lidmi,
kontakt se zvířaty, práce s elektronickými
médii atd.) označí možná nebezpečí a
diskutuje o účinných způsobech ochrany
Přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví –
čísla tísňového volání, správný způsob
volání na tísňovou linku, integrovaný
záchranný systém

Ochrana člověka za běžných rizik a
mimořádných událostí

Poznámky

Využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času, zhodnotí vhodnost míst pro
hru a trávení volného času, uvede možná
nebezpečí i způsoby, jak jim čelit
Žák odmítá návykové látky, hrací
automaty a počítače, chápe nebezpečí
závislosti
Návykové látky a zdraví
Uvědomuje si nebezpečí šikany, týrání,
sexuálního a jiného zneužívání, brutality a
jiné formy násilí ( př. v médiích)
Osobní bezpečí
Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu, jedná
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných

Dopravní výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: 3.
Výstup

Kompetence

Učivo

Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí
školy, v místní krajině
Zná základní údaje z historie a současnosti
obce
Zná některé lidové a místní zvyky a tradice
Seznamuje se s plánem obce
Určuje hlavní a vedlejší světové strany
Zná základní informace o ČRhl.město,st.symboly,sousední země,atd.

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Místo,kde žijeme
Domov
Škola
Obec, místní a okolní
krajina
Naše vlast

Orientuje se v rodinných vztazích
Uvědomuje si význam rodiny

Uč,řp,
kom,sope,

Lidé kolem nás
Rodina

Průřezová témata Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj schopností poznávání
-sebepoznání a sebepojetí
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-poznávání lidí
-.mezilidské vztahy
-komunikace
-kooperace a kompetice
-řešení problémů
-hodnoty,postoje, praktická

Poznámky
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Kompetence

Učivo

Dodržuje pravidla slušného chování lidí
Uvědomuje si práva a povinnosti
dětí,žáků,občanů
Odvodí význam a potřebu různých povolání
a prac.činností

ob,prac

Povolání a prac.činnosti

Orientuje se v čase –
roč.období,měsíce,hodiny,minuty,sekundy
Učí se pracovat s časovou osou
Porovnává život dříve a dnes

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Lidé a čas
Orientace v čase
Časový řád
Současnost a minulost

Rozlišuje přírodniny, lidské výtvory,
suroviny
Umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé
vlastnosti a změny látek – barva, chuť,
rozpustnost, hořlavost apod.
Rozlišuje živé a neživé přírodniny
Uvědomuje si jejich význam pro život na
Zemi
Umí pojmenovat části rostlin
Umí popsat projevy života rostlin
Zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny
a dřeviny (na zahrádkách, loukách, v lese)
Zná vybrané hospodářské a léčivé rostliny
Pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté
houby a umí je pojmenovat
Zná základní rozdělení živočichů – savci,
ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz
Umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat
stavbu těla
Ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých
skupin
Rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
Zná vybraná zvířata volně žijící v určitých
přírodních společenstvích (pole, louky, les
apod.)
Umí vybrané živočichy zařadit do
příslušného přírodního společenství
Má povědomí o významu životního
prostředí
Uplatňuje zásady bezpečného chování
v přírodě
Chrání přírodu
Zná části lidského těla,zákl.vnitřní orgány
,smysly
Rozlišuje etapy vývoje člověka
Pečuje o své zdraví
Uplatňuje základní hygienické,režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky
Dodržuje zásady bezpečného chování
Učí se adekvátně reagovat při mimořádných
situacích
Učí se poskytnout první pomoc

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Rozmanitost přírody
Látky a jejich vlastnosti
Voda, vzduch,půda,
Slunce a Země
Živá a neživá příroda
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Rostliny

Orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných
situacích
Odhadne a zkontroluje cenu nákupu
a vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

Živočichové

Ohleduplné chování k
přírodě
Ochrana přírody

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Péče o zdraví,zdravá
výživa
Osobní bezpečí
Situace hromadného
ohrožení

Finanční gramotnost

Průřezová témata Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

etika
VDO
-občanská společnost a škola
-občan,občanská spol. a stát
-formy participace občanů
v pol.
životě
-principy demokracie jako
formy
vlády
EGS
-Evropa svět
-Jsme Evropané
MULTIKULT.V.
-lidské vztahy
-etnický původ
EV
-ekosystémy
-základní podmínky života
-lidské aktivity a problémy
živ.prostředí
-vztah člověka k prostředí
MATEMATIKA
-slovní úlohy s přír.tematikou
ČESKÝ JAZYK
-příběhy,básně a říkadla o
přírodě,
o mezilidských vztazích
- pověsti
VV, PČ, HV, TV

Poznámky
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Výstup

Kompetence

Rozezná nebezpečí různého charakteru, v
modelových situacích ohrožení bezpečí
označí možná nebezpečí a diskutuje o
účinných způsobech ochrany

Učivo

Průřezová témata Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Ochrana člověka za
běžných rizik a
mimořádných událostí

Vyhodnotí nebezpečí míst pro hru
a trávení volného času (i konkrétních her a
činností) a volí odpovídající způsoby
ochrany (jednání, organizace, ochranné
pomůcky)
Je schopen přivolat pomoc v případě
ohrožení zdraví –zná čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku,
integrovaný záchranný systém
Odmítá návykové látky, hrací automaty a
počítače.
Chápe nebezpečí závislosti na návykových
látkách a nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií
Uvědomuje si nebezpečí a odmítá šikanu,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalitu a
jiné formy násilí
Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu, jedná
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a
chování v silničním provozu při cestě do
školy a ze školy

Návykové látky a zdraví

Osobní bezpečí
Dopravní výchova,
bezpečné chování v
silničním provozu,
dopravní značky;
předcházení rizikovým
situacím v dopravě
a v dopravních
prostředcích

Charakterizuje bezpečné
a ohleduplné jednání v prostředcích
hromadné přepravy a při akcích školy je
uplatňuje
Uvede základní ochranné prvky
v silniční dopravě v roli chodce
a cyklisty, cíleně je používá
Seznámí se s protiprávním jednáním
a korupcí

Právo a spravedlnost,
korupce

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Přírodověda
Vyučovací předmět: Přírodověda
Charakteristika vyučovacího předmětu - 4. a 5. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku a
navazuje na získané poznatky učiva Prvouky v 1. - 3. ročníku.
Časové vymezení:

Poznámky
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4. a 5. ročník - 2 hodiny týdně
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vyučovacím předmětu Přírodověda získávají žáci
především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší
modelové situace atd.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Přírodověda
 vede k získávání základních vědomostí O Zemi, člověku a technice,
 žáci poznávají základní jevy a vztahy v přírodě,
 poznávají souvislosti mezi organismy navzájem,mezi organismy a prostředím a mezi
člověkem a ostatní
biosférou,
 s pomocí učitele i samostatně poznávají, pozorují a zkoumají přírodu,
 učí se řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy,
 utvářejí si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i
k ochraně životního prostředí jako celku.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové
vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty, vycházky a přímé
pozorování.
Vyučovací předmět Přírodověda je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích
oblastí. Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy,
sebeorganizace, seberegulace.
Environmentální výchova - zachování podmínek života, pochopení základních přírodních
zákonitostí, funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
 nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně
organizovat a řídit vlastní učení,
 vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a
systematizaci,
 vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků,
 umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok,
 na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia.
Kompetence komunikativní
 rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory
na lidskou společnost,
 přírodní jevy ,seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o
probíraných tématech ( encyklopedie, internet, učebnice, návody, plánky),
 vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.
Kompetence pracovní
 Seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů,
 poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich
eliminaci,
 naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat
vlastní postup.
Kompetence občanské
 vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících
environmentálních problémů,
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 4.
Výstup

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka.

Porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organizmech,
prakticky třídí organizmy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
Zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy
a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí.

Kompetence

uč

uč

Učivo

Živá a neživá příroda, vztahy,
rovnováha v přírodě

Rostliny, houby, živočichové, znaky
života, životní projevy a potřeby,
průběh a způsob života, výživa,
stavba těla, význam v přírodě a pro
člověka
Základní společenstva – les, louka,
pastvina, pole, parky, okolí lidských
obydlí, rybník, potok a řeka

Rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

prac

Ochrana přírody,
tvorba životního prostředí,
likvidace odpadů, ochrana rostlin a
živočichů

Uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících
mimořádné události.
Uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou, vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista
Dodržuje zásady osobní bezpečnosti.

sope

Chování v krizových situacích

prac

Zdravotní osvěta -denní režim, pitný
a pohybový režim, zdravá strava,
osobní bezpečí, bezpečné chování
v silničním provozu (role chodce a
cyklisty)

řp

Šikana, týrání, brutalita, sexuální
zneužívání
Prevence úrazů, poskytnutí první
pomoci
Mimořádné události a rizika, živelní
pohromy a ekologické katastrofy,
postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén),

Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc.
Stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí, v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Environmentální
výchovaEkosystémy,
-Základní
podmínky života
-Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí

Environmentální
výchovaEkosystémy
-Základní
podmínky života
Environmentální
výchova-Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

Poznámky
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požáry ( příčiny a prevence vzniku
požárů, ochrana a evakuace při
požáru), integrovaný záchranný
systém, tísňová volání

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: 5.
Výstup

Kompetence

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a uč. ,prac.,
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a Řp.,kom.,
nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka

Vysvětlí na základě elementárních poznatků uč.
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních
období
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka uč.,řp.,
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
Prac.
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat založí jednoduchý pokus,
naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a
vysvětlí výsledky pokusu

Využívá poznatků o lidském těle
k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav

uč.,ob.,

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození

uč.,kom.,

ˇUčelně 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
Předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek

uč.prac.,
Kom.,

Uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho

uč.,kom.

kom.,ob.,

uč.,prac.

Učivo

Látky a jejich vlastnosti, třídění
látek, změny skupenství, koloběh
vody v přírodě, složení a proudění
vzduchu, význam pro život, nerosty,
horniny, zvětrávání, vznik půdy a
její význam, měření veličin
s praktickým využitím základních
jednotek
Vesmír a Země - sluneční soustava,
den a noc, roční období
Rozmanitost podmínek života na
Zemi, význam ovzduší, vodstva
,půd, rostlin a živočichů na Zemi,
podnebí, počasí, vzájemné vztahy
mezi organismy, ochrana životního
prostředí – chování člověka
v přírodě, jednoduchý pokus
vodomilné rostliny, péče o květiny
ve třídě
Člověk jeho základní orgány, vnitřní
ústrojí, životní potřeby a projevy,
pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou, základy lidské reprodukce,
vývoj jedince

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Environmentální
výchova-Základní
podmínky života
Environmentální
výchova-Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

OSV-Sebepoznání
a sebepojetí

Člověk a rodina, partnerství,
biologické a psychické změny
v dospívání, základy sexuální
výchovy, besedy
Režim dne , časové rozvržení dne,
plánování, pohybové aktivity,
správné stravovací návyky
Chování v krizových situacích,
bezpečné chování v silničním
provozu,
Návykové látky, hrací automaty
a počítače, závislost, nebezpečí
komunikace prostřednictvím
elektronických médií
Řešení konkrétních situací – drogy –
kouření, alkohol
Zdravý životní styl, životospráva,
OSVpitný režim, pohyb
Psychohygiena

Poznámky
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Výstup

Kompetence

preventivní ochranou
Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

sope,prac

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku

uč.,kom.,

Orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi lidmi

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví, první
pomoc při drobných poraněních,
zdravověda, uštknutí, odřeniny,
zlomeniny,
Partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina,
vztahy v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka vztahů,
etická stránka sexuality. Beseda ,
základní informace, otázky
odpovědi
Šikana, týrání, sexuální a jiné
zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Vlastivěda
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Charakteristika vyučovacího předmětu - 4. a 5. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku a
navazuje na získané poznatky učiva Prvouky v 1. - 3. ročníku.
Časové vymezení:
4. a 5. ročník - 2 hodiny týdně
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Vlastivěda
 vede k získávání základních vědomostí O Zemi a nejbližším okolí a pomáhá žákům
utvářet k nim citový vztah
 rozvíjí základní poznatky žáka o životě a společnosti
 žák se učí nabité znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě
 učí se řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy,
 učí se utvářet pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové práci
 využívá dílčích poznatků z literatury
 seznamuje žáky s vývojem společnosti, s její rozmanitostí a proměnlivostí
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové
vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty, vycházky a přímé
pozorování.
Vyučovací předmět Vlastivěda je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
 nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně
organizovat a řídit vlastní učení,
 vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a
systematizaci,
 vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků,

Poznámky
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 umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok,
 na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia.
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Kompetence komunikativní
 rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory
na lidskou společnost, přírodní jevy ,
 seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (
encyklopedie, internet, učebnice, návody, plánky),
 vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.
Kompetence pracovní
 naučit žáky spolupráci ve skupinách,
 využívat internet, pracovat s časopisy,
 pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní
postup.
Kompetence občanské
 ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku,
 vést žáky k chápání vztahů mezi národnostními menšinami,
 seznámit žáky s kulturou jiných národů.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 4.
Výstup

Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

uč

Orientace v místě a prostoru

Určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pohybu v přírodě.
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map, vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách.
Vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení,hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického ,
politického, správního a vlastnického.
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam.

řp

Práce s kompasem a mapou,
určování světové strany v přírodě

uč,
sope

Orientace podle náčrtků, plánků a
map.
Zeměpisné pojmy.
Česká republika- zeměpisné,
hospodářské, politické a zeměpisné
údaje

OSV-rozvoj
schopností a
poznávání
Výchova
demokrat. občanaObčanská
společnost a škola

Česká republika-státní zřízení,
orgány státní moci, státní symboly,
významné osobnosti naší politiky.

Výchova
demokrat. občanaObčanská
společnost a škola,
-Občan, občanská
společnost a stát

uč

řp

OSV-kooperace a
kompetice

Poznámky
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Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Vyjádří na základě vlastních zkušeností
sope
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině,
v obci
Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, kom
obhájí při konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na
společném postupu a řešení se spolužáky.
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
ob
která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy.

Mezilidské vztahy,role členů
rodiny, postavení jedince v rodině,
soužití a chování lidí, pravidla
slušného chování

Osobnostní a
sociální výchovasociální rozvojpoznávání lidí

Pravidla dialogu a komunikace

Multikulturní
výchova -Kulturní
diference,
Multikulturalita
Výchova
demokratického
občana-principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování

Rozlišuje základní formy vlastnictví; používá řp
peníze v běžných situacích.

Základní formy vlastnictví (veřejné,
soukromé, osobní, společné)
peníze a jejich používání
Základní globální problémy.
Environmentální
výchovaLidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Čas, časová osa

Poukáže v nejbližším společném a přírodním ob
prostředí na změny a některé problémy a
uč
navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce.
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy.
Využívá archivů, knihoven jako
informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek.

kom

Rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti
naší vlasti s využitím regionálních specifik.

sope

Objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

uč

kom

Lidská práva a práva dítěte.
Práva a povinnosti žáků školy,

Poznámky

Obrázky našich dějin, český stát,
Velká Morava, proměny způsobu
života

Osobnostní a
sociální výchovasociální rozvojPoznávání lidí
-Kooperace a
kompetice
Přemyslovci, Lucemburkové,
Výchova
Jagellonci, Habsburkové
k myšlení v evrop.
a globál.
souvislostechEvropa a svět nás
zajímá
-Jsme Evropané
Historický přehled-významné dny v Výchova k
roce
myšlení v evrop.a
glob.
souvislostechObjevujeme
Evropu a svět

Ročník: 4. a 5. ročník
Výstup

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

-cíleně používá ochranné prostředky
-charakterizuje bezpečné a ohleduplné
jednání v prostředcích hromadné přepravy a

Kompetence

Učivo

4.ročník - v rámci TV
desetihodinový kurz DV, návštěva
dopravního hřiště
5.ročník – vycházka výlet, sportovní
akce, návštěva dopravního hřiště

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

dopravní
výchova
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Výstup

Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

při akcích školy je uplatňuje
-v modelových situacích (vycházka, výlet,
sportovní akce) vyhodnotí nebezpečná místa
v silničním provozu a v hromadné dopravě a
určuje vhodný způsob bezpečného chování
-diskutuje o příčinách korupčního jednání

-diskutuje o důsledcích korupčního jednání
-pochopí roli armády na národní i
mezinárodní úrovni

Právo a spravedlnost-základní lidská
práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání
a korupce, právní ochrana občanů a
majetku, včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot

korupce

Naše vlast – domov, národ, státní
zřízení, správa a samospráva, státní
symboly, armáda ČR

obrana
vlasti

-popíše situace, kdy je třeba bránit naši vlast
-zná nějaké zahraniční mise armády České
republiky
-pochopí význam členství v NATO
-pochopí roli armády na národní i
mezinárodní úrovni

Naše vlast – domov, národ, státní
zřízení, správa a samospráva, státní
symboly, armáda ČR

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: 5.
Výstup

Kompetence

Učivo

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině nebo státu

uč. řp

Kraje ´CR, podrobně náš kraj –
Olomoucký,povrch podnebí,města,
zajímavosti,zemědělství
Základní a vedlejší světové strany,
orientace na mapě a v přírodě

Určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu v přírodě
Rozlišuje mezi náčrty,plány á základními
typy map.,vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách na mapách naší
republiky,Evropy a polokoulí

řp
uč.kom

Druhy map,barvy a značky na mapě
se zaměřením na ČR a Evropu, EU
Kontinenty a oceány

Vyhledává typické regionální zvláštnosti
přírody,osídlení,hospodářství a
kultury,jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a
vlastnického
Zprostředkuje ostatním zkušenosti,zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovnává
způsob života a přírodu v naší vlasti i

prac.,řp

Hospodářství našeho kraje
Zajímavosti našeho kraje .
přírodní,kulturní,historické

kom.

Předávání osobních zkušeností z cest

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV – sociální
rozvoj, kooperace
a kompetice
Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
Evropa a svět nás
zajímá

Poznámky
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v jiných zemích
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam
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
Rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci,obhájí při konkrétních činnostech
své názory, popřípadě připustí svůj omyl,
dohodne se na společném postupu a řešení
se spolužáky
Rozpozná ve svém okolí jednání a
chování,která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
Orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích
Poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy
Využívá archívů. Knihoven,jako
informačních zdrojů pro pochopení
minulosti,zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,nemovitých i
movitých kulturních památek
Rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti
naší vlasti s využitím regionálních specifik
Objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
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Kompetence

uč.,ob

kom.ob.

Učivo

Prezident,poslanecká sněmovna,
senát, krajské úřady, městské a
obecní úřady, státní symboly ČR
Mezilidské vztahy, chování a jednání
lidí, pravidla slušného chování

řp.,kom

Základní pravidla dialogu a
komunikace mezi lidmi

ob.,řp.,kom

Lidská práva,ústava, zákony, práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy

uč.

Základní formy vlastnictví – veřejné,
soukromé. Osobní , společné, peníze
a jejich užití
Sociální problémy, konzumní
společnost,globální problémy
přírodního prostředí

kom.,řp

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

VDO – občanská
společnost a škola
OSV – sociální
rozvoj,poznávání
lidí

uč.

Orientace v čase,dějiny jako časový
sled událostí,letopočet

uč.prac.
řp

Obrázky našich dějin,český stát,
proměny způsobu života,významné
dny

uč.ob

Marie Terezie, I.světová válka, vznik VDO- Občan,
ČR , období mezi válkami, II.
občanská.
světová válka, rok 1948 až po
společnost a stát
současnost
Znalost státních svátků a
významných dnů v roce v souvislosti
s dějinami našeho státu

ob.

Poznámky
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5.1.5. Umění a kultura
Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Hudební výchova
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. až 5. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. - 5. ročník - 1 hodina týdně
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Žáci pracují ve
třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem
s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.
Učitel:
 umožňuje každému žákovi zažít úspěch, sleduje při hodině pokrok všech žáků
 vede žáky k vzájemnému naslouchání
 vede žáky k rozvoji jejich hudebnosti
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení
 umožňuje žákům prožití emocionálních zážitků ( zpěv, poslech , hudebně pohybové a
instrumentální činnosti)
Žáci:






získávají kladný vztah k hudbě a hudebním činnostem
získávají pěvecké návyky
učí se pracovat s hlasem, kultivovat pěvecký, mluvený i pohybový projev
aktivně vnímají hudbu,poznávají žánry a styly hudby
účastní se na kulturních vystoupeních
Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchova
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 1.-3.
Výstup

Kompetence

Dbá na správné dýchání a držení těla
Uč,kom,
Provádí hlasová a dechová cvičení,zřetelně sope,ob
vyslovuje
Rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a
zpěvní
Rozlišuje
krátké,dlouhé,vysoké,nízké,silné,slabé

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

Vokální činnosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj
schop.poznávání
-seberegulace a
sebeorganizace
-kreativita
-mezilidské vztahy

Poznámky

Písně
Říkadla
Otázky a odpovědi
Hud.ozvěna
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Výstup

Kompetence

Učivo

tóny
Rozlišuje tempo pomalé a rychlé,melodii
veselou a smutnou
Umí zazpívat nejméně 10 písní ( v každém
ročníku)
Seznamuje se s notovou osnovou,
houslovým klíčem, notami-jako
hud.značkami, zná hudební abecedu

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

-komunikace
-kooperace a
kompetice
-hodnoty, postoje,
praktická etika
EGS
-objevujeme Evropu
a
svět
MULTIKULT.V.
-kulturní diference
-lidské vztahy
MEDIÁLNÍ .V.
-fungování a vliv
medií
ve společnosti
ČJ,M,PRV,TV

Poznámky

Používá hudební nástroje z Orffova
instrumentáře k rytmickým cvičením a
hudebnímu doprovodu
Umí vytleskat rytmus podle vzoru,rytmus
písní
Pozná a umí pojmenovat klavír,housle,
kytaru, flétnu, dřívka, triangl, hůlky,
bubínek atd…
Zvládá jednoduchou hru na tělo

Uč,kom,
sope,prac,
ob

Instrumentální
činnosti

Učí se správnému držení těla, chůzi podle
hudby na místě,vpřed i vzad
Reaguje pohybem na znějící hudbuimprovizace
Zvládá jednoduché taneční hry
Zvládá jednoduché lidové tance

Uč,kom,
sope,ob

Hudebně
pohybové
činnosti

Nácvik kult.vystoupení

Poslechové
činnosti

Hudební nahrávky

Rozlišuje hudbu vokální, instrumentální,
Uč,kom,
vokálně instrumentální
sope,ob
Pozná vybrané hudební nástroje podle
zvuku
Rozlišuje hudební styly(hudba pochodová,
taneční, ukolébavka …)
Pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Orfeův instrumentář
Hra na tělo
Hudební hry
Rytmické kostky

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Výstup

Kompetence

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.

uč

Orientuje se v zápisu jednoduché písně či
skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností je realizuje.
Využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje

řp

kom

Učivo

Pěvecký a mluvní projev- pěvecké
dovednosti ( dýchání, výslovnost,
nasazení a tvorba tónu, dynamicky
odlišný zpěv), hlasový hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu.
Hudební rytmus - realizace písní ve
2/4, 3/4 , 4/4 taktu.
Dvojhlas a vícehlas, prodleva, kánon,
lidový dvojhlas apod. Intonace ,
vokální improvizace, hudební hry
( ozvěna, otázka, odpověď apod.)
Orientace v notovém (grafickém)
záznamu jednoduché melodie, její
reprodukce
Hra na hudební nástroje - reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí jednoduchých

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Multikulturní
výchova- Lidské
vztahy

Osobnostní a
sociální výchovaosobnostní rozvoj-

Poznámky
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hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, keyboardů apod.
Hudba vokální, instrumentální,lidský
hlas a hudební nástroj.
Hudební styly a žánry - hudba taneční,
pochodová, populární, ukolébavka
Rytmizace , melodizace a stylizace,
hudební improvizace- s využitím
tónového materiálu písně, hudební
doprovod.Hudební hry( ozvěna,
otázka-odpověď), jednodílná písňová
forma ( a-b)
Kvalita tónů- délka, síla, barva,
výška.Vztahy mezi tóny- souzvuk,
akord. Hudební výrazové prostředky a
hudební prvky -rytmus,melodie,
harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie ( melodie vzestupná,
sestupná ), zvukomalba, metrická,
rytmické, dynamické, harmonické
změny v hudebním proudu).
Taktování, pohybový doprovod znějící
hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý
takt, taneční hry se zpěvem,
jednoduché lidové tance. Pohybové
vyjádření hudby a reakce na změny
v proudu znějící hudby- pohybová
improvizace s využitím tanečních
kroků. Orientace v prostoru - pamětné
uchování a reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohyb. hrách.

uč

Vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace.

řp

Rozpozná v proudu znějící hudby některé
z určitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické ,
tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny.

řp

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

uč

sebepoznání a
sebepojetí
Výchova
k myšlení v evrop.
a globál.
souvislostechOsobnostní a
sociální výchovaosobnostní rozvojkreativita

Multikulturní
výchova -kulturní
diference

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Výstup

Kompetence

Zpívá na základě svých dispozic intonačně
uč
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových i mollových tóninách a
při zpěvu využívá získané dovednosti

Realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností- zpěvem , hrou,
tancem, doprovodnou hrou- jednoduchou
melodii 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

řp

Vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace

řp

kom

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Vokální činnosti – pěvecké
dovednosti
Hlasová hygiena,rozšiřování
hlasového rozsahu
Hudební rytmus realizace písní
2/4,3/4 a 4/4 taktu
Dvojhlas, vícehlas- prodleva,
kánon,lidový dvojhlas
Intonace hudební hry
Orientace v notovém (grafickém)
záznamu jednoduché melodie,její
reprodukce

OSV sebepoznání
a sebepojetí,
kreativita

Hra na hudební nástroje z Orffova
instrumentáře
Jednoduchý hudební doprovod písní
Reprodukce
motivů,témat,jednoduchých
skladbiček
Rytmizace,melodizace a
stylizace,hudební improvizace –
s využitím tónového materiálu
písně,hudební doprovod,jednodílná
písňová tvorba

OSV osobnostní
rozvoj
sebepoznání a
sebepojetí

OSV kreativita

Poznámky
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Kompetence

Rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické,tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny

řp

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

uč

Učivo

Kvalita tónů, délka, síla , barva a
výška
Vztahy mezi tóny – souzvuk ,akord
Hudební výrazové prostředky –
rytmus melodie harmonie, barva,
kontrast,gradace,pohyb melodie
Taktování, pohybový doprovod
znějící hudby dvoudobý,třídobý a
čtyřdobý takt,taneční hry se
zpěvem,jednoduché lidové tance
Pohybové vyjádření hudby a reakce
na změny v proudu znějící hudby ,
pohybová improvizace s využitím
tanečních kroků

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Multikulurní
výchova
Kulturní diference

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Výtvarná výchova
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. až 5. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-5.ročníku
následovně:
1. ročník - 1 hodina týdně
2. ročník - 1 hodina týdně
3. ročník - 1 hodina týdně
4. ročník - 2 hodiny týdně
5. ročník - 2 hodiny týdně
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova
 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
 vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
 seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
 učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
 učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky
 pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání
 umožňuje tvořivý přístup k práci
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích
oblastí. Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - vlastní kreativita, nápad, originalita, estetické souvislosti.
Mediální výchova - specifická řeč obrazu, znakové kódy, kritický postoj.
Multikulturní výchova - vnímání rozmanitosti, harmonie, ,diferenciace.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
 vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby
 žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných
 problémů
 žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech
Kompetence k řešení problémů
 učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
 žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
 žáci přemýšlí o různorodosti interpretací a zaujímají k nim postoj
 žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
 žáci se zapojují do diskuse
 respektují názory druhých
 pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná
vyjádření
Kompetence sociální a personální
 žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
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 učitel vede žáky ke kolegiální pomoci
 žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního
přístupu
Kompetence pracovní
 žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky
 žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
 učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi
Kompetence občanské
 žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí
 učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 1.-3.
Výstup

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

Kompetence

Rozeznává barvy základní a doplňkové
Seznamuje se s technikou malby
vodovými barvami, temperami, suchým
pastelem, voskovkami, pastelkami
Učí se míchat barvy
Objevuje výrazové možnosti barev
experimentováním a hrou

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Malba
Teorie barvy

Zvládá kresbu měkkým materiálem,
dřívkem,špejlí, perem, měkkou tužkou,
rudkou, uhlem
Poznává výrazové vlastnosti linie, tvaru,
jejich kombinace v ploše, uspořádání
objektů

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Kresba

Modeluje z plastelíny,
moduritu,keramické hlíny
Tvaruje papír
Vytváří prostorové objekty

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Techniky plastického
vyjádření

Zvládne koláž, frotáž,otisky
Umí výtvarně zpracovat přírodní materiál
- nalepování, dotváření, tisk, apod.

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Další výtvarné
techniky

Pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové apod.

Uč,kom

Ilustrátoři dětské knihy

Učí se nalézat a vnímat krásu a estetické
hodnoty v přírodě,v lidském světě
Rozvíjí smysl pro originalitu, fantazii,
prostorovou představivost

Kom,sope

Utváření osobního
postoje v hodnocení
výtvarného projevu

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
-rozvoj schopností
poznávání
-sebepoznání a sebepojetí
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-kreativita
-mezilidské vztahy
-komunikace
-kooperace a kompetice
-řeš.probl.a rozhod.
dovednosti
-hodnoty, postoje,
prakt.etika
EGS
-Evropa a svět
MULTIKULT.V.
-kulturní diference
-lidské vztahy
MEDIÁLNÍ V.
-fungování a vliv médií
ve spol.
ČJ,M,PRV,HV,PČ,TV

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4.
Výstup

Při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
( světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné).
Užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku:
v plošném vyjádření linie a barevné
plochy.
Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
se vědomě zaměřuje na projevení
vlastních 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.

Kompetence

uč

řp

kom

uč

Využívá rozmanité materiály přírodní i
kom
umělé
Osobitost svého vnímání uplatňuje
uč
v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření;pro
vyjádření nových a neobvyklých pocitů a
prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky( včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění).
Porovnává různé interpretace vizuálně
řp
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.

kom

Učivo

Linie, tvary, objemy, světelné a
barevné kvality, textury-jejich
jednoduché vztahy ( podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru;
Uspořádání na základě jejich
výraznosti, velikosti.Den a noc, Zima
a léto a pod.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Osobnostní a
sociální výchovaosobnostní rozvojrozvoj schopnosti
poznávání
Osobnostní a
sociální výchovaosobnostní rozvojkreativita

prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností- manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho umístění
v prostoru, akční tvar malby a kresby
Reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly -vizuálně
obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových,
čichových a chuťových.
Smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření- umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama
plakát -Co ničí přírodu
přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením - hledisko jejich vnímání(
vizuální, statické, dynamické).
Hledisko jejich motivace ( fantazijní,
založené na smyslovém vnímání).
Osobní postoj v komunikaci-jeho
utváření a zdůvodňování;Odlišné
interpretace vizuálně obrazných
vyjádření ( samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se
dítě pohybuje; jejich porovnávání
s vlastní interpretací
Komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření- v komunikaci se
spolužáky,v rámci skupin, v nichž se
žák pohybuje ( ve škole i mimo
školu).
Vysvětlování výsledků tvorby podle
vlastních schopností a zaměření.

mediální výchovainterpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality

Multikulturní
výchova-etnický
původ

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 5.
Výstup

Při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na základě
vztahů- světlo, barva ,kontrasty
Užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku
plošné vyjádření linie a barevné plochy
Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
se vědomě zaměřuje na projevení
vlastních životních zkušeností, 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,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

Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

řp.,prac.

Překrývání barev,vrstvení,prolínání,
světlostní a barevná kvalita
Proměny v přírodě

uč

Jednoduchá plošná kompozice,koláže, OSV - kreativita
Život kolem nás

kom,prac

Jednoduché malby a kresby ze
známého prostředí, rodina , sporty,
prožitky,naše škola

řp, uč,prac

Jednoduché kompozice geometrických
tvarů
Prostorové sestavy z krabiček
Stavebnice,obraz,ilustrace

prac

Naše vesnice, okolní krajina, práce na
zahradě
Roční období,můj dům
Postava proporce
Díla umělecká, ilustrace, grafika,
plastika atd.

kom

kom,prac

Výstavky výtvarných prací, soutěže,
volná malba, ilustrace textu, komiks
reklama

OSV –rozvoj
schopností a
poznání

Poznámky
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5.1.6. Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Tělesná výchova
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. až 5. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. - 5. ročník - 2 hodiny týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena a bezpečnost při TV
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
c) činnosti podporující pohybové učení – komunikace, organizace, pravidla…
Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo pro 1. – 4. ročník v plaveckém
bazénu. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá
různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Žáci mají zařazen také ozdravný pobyt, který je zpravidla zařazen do třetího ročníku a v
případě špatné ekonomické situace rodičů může být zrušen.
Učitel :
 dodává žákům sebedůvěru
 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
 umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo
výsledky
 vede žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích
 vede žáky k jednání v duchu fair play
 vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech
Žáci:
 učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají
 dodržují pravidla, respektují opačné pohlaví
 zvládají pohybové činnosti ve skupině
 dodržují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí
 učí se být ohleduplní a taktní
 projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:

uč
řp
kom
sope
ob
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prac

Ročník: 1.- 3.
Výstup

Kompetence

Uvědomuje si význam pohybu pro zdraví
Zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou a uklidnění po zátěži
Provádí pod vedením protahovací a napínací
cviky
Dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků
Dbá na správné dýchání
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní
zásady hygieny při sportování v tělocvičně,
na hřišti, v přírodě
Osvojuje si základní plavecké dovednosti
Osvojuje si základy pohybových her,
gymnastiky, cvičení s hudbou, atletiky,
plavání
Usiluje o rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti a koordinace pohybu

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Zná a užívá základní tělocvičné pojmy –
názvy pohybových činností, tělocvičného
nářadí a náčiní
Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
Zná a reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
Spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích
Jedná v duchu fair play

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Uč,řp,kom,
sope,ob,
prac

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Činnosti ovlivňující zdraví

OSV
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-mezilidské
vztahy
-komunikace
-kooperace a
komp.
-řešení problémů a
rozhod.doved.
-hodnoty,postoje,
prakt.etika
Činnosti ovlivňující úroveň
MULTIKULT.V.
pohybových dovedností
-kult.diference
-lidské vztahy
Kurz plavání
-plavecký bazén
Činnosti podporující pohybové učení Uničov
Mezipředmětové
vztahy
ČJ, M, PRV, HV,
PČ

Dopravní výchova

Seznamuje se s pravidly pro chodce
Učí se správnému chování v dopr.
prostředcích
Uvědomuje si nebezpečí související
s nevhodným chováním v silničním provozu

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Výstup

Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu.Uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti.
Zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením.
Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti. Vytváří varianty osvojených
pohybových her.

Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

uč

Význam pohybu pro zdraví,
pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu

Osobnostní a
sociální výchovaosobnostní rozvojpsychohygiena

řp

Příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a
protahovací cvičení

kom

Organizace při Tv (základní
organizace prostoru a činností ve
známém prostředí, pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností (her, závodů,

Environmentální
výchova-vztah
člověka k
prostředí
Osobnostní a
sociální výchovaosobnostní rozvojkreativita

Poznámky
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Výstup

Kompetence

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí.
Adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka.

sope

Jedná v duchu fair play : dodržuje pravidla sope
her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje; respektuje při pohybových
činnostech
opačné pohlaví
Užívá při pohybové činnosti základní
osvojené tělocvičné názvosloví. Cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení.

uč

Změří základní pohybové výkony a porovná prac
je s předchozími výsledky.
Orientuje se v informačních zdrojích o
kom
pohybových aktivitách a sportovních akcích ob
ve škole i v místě bydliště.Samostatně získá
potřebné informace.
Zvládá základní plavecké dovednosti.

uč
ob

Osvojení si pravidel silničního provozu,
bezpečnosti při jízdě na kole.

prac

Učivo

soutěží).
Hygiena při Tv- pohybové činnosti,
cvičební prostředí, vhodné oblečení
a obutí pro pohybové
aktivity;bezpečnost při pohybových
činnostech, organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a
pomůcek, první pomoc
v podmínkách Tv
Zásady jednání a chování (fair play,
olympijské ideály a symboly)
pohybové hry s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry a aktivity,
pohybová tvořivost

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Osobnostní a
sociální výchovaosobnostní rozvoj
- seberegulace a
sebeorganizace,
sociální rozvojkooperace a
kompetice

Komunikace v Tv, smluvené povely,
signály.
Základy gymnastiky, rytmická a
koordinační cvičení, průpravné
úpoly
Základy atletiky, měření a
posuzování pohybových dovedností
Zdroje informací o pohybových
Mediální
činnostech.
výchova-kritické
čtení a vnímání
mediálních
sdělení.
Hygiena plavání,adaptace na vodní
Osobnostní a
prostředí,základní plavecké
sociální výchovadovednosti-jeden plavecký způsob
seberegulace a
(plavecká technika), prvky
sebeorganizace
sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
Vybavení kola, pravidla jízdy na
Sociální rozvojkole,
mezilidské vztahy
využívá cest pro cyklisty, neohrožuje
chodce ap.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 5.
Výstup

Kompetence

Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu,uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti,projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti

uč.,prac.

Zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení,především v souvislosti

prac.,uč.,

Učivo

Pohybový režim, délka a intenzita
pohybu, kondiční cvičení s hudbou,
základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
Základy atletiky – rychlý běh,
motivovaný vytrvalostní běh, skok
do dálky nebo do výšky, hod
míčkem
Příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Kompetence

s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti, vytváří varianty osvojených
pohybových her

uč.,kom.,
prac.

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
Jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla
her a soutěží,pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje, respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
Užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
Změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
Orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště, samostatně získá
potřebné informace

uč
uč
uč.,kom.,
řp

Učivo

protahovací cvičení,průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení
Hygiena pohybových činností,
akrobacie, cvičení s náčiním
tradičním i netradičním, cvičení na
nářadí odpovídající velikosti a
hmotnosti
Pohybové hry s různým zaměřením,
netradiční pohybové hry
Vhodné oblečení a obutí, bezpečnost
cvičebního prostoru
Základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností,smluvené
povely, signály,
Manipulace s míčem, jednoduché
pohybové hry, vybíjená, bingo,
kopaná,
Spolupráce ve hře, průpravné hry

uč.

Rozcvičky, jednoduché cviky –
kotouly, šplh,..

kom., prac.,

Soutěže družstev, hry

uč.

Měření výkonů, práce se stopkami,
pásmem, znalost jednotek délky
Zdroje informací o pohybových
aktivitách
Dopravní výchova

kom.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV –
Sebepoznání a
sepojetí

OSVPsychohygiena
Morální rozvojHodnoty, postoje,
praktická etika
OSV-Sociální
rozvojKomunikace
Kooperace a
kompetice

Poznámky
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5.1.7. Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Pracovní činnosti
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. až 5. ročník
¨
Obsahové, časové a organizační vymezení
1.-5. ročník – 1 hodina týdně
V Pracovních činnostech se žáci učí pracovat s různými materiály, osvojují si základní
pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost
samostatně i v týmu. Žáci jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
při práci. Předmět Pracovní činnosti může být realizován ve třídě, odborných pracovnách
i venku.
Učitel:
 rozvíjí tvořivost a kreativitu žáků
 podporuje uplatňování vlastních nápadů
 umožňuje volbu různých postupů
 vede k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu
 organizuje a hodnotí pracovní činnost jedince i kolektivu
 umožňuje každému žákovi zažít úspěch
 vede žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci
 nabízí využívání běžných i netradičních materiálů a pomůcek
 zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům
v činnostech pomáhá
Žáci:
 osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
 učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
 promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
 rozšiřují si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat
postup práce, užívají správnou terminologii
 pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, učí se spolupracovat a respektovat nápady
druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku
 správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami a materiálem
 dodržují zásady hygieny a bezpečnosti
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac
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Ročník: 1.-3.
Výstup

Kompetence

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Učivo

Osvojuje si zásady bezpečnosti a hygieny
práce
Zná základní pomůcky,jejich způsob
použití
Umí stříhat, propichovat, navlékat,
spojovat, slepovat, svazovat, aranžovat,
třídit při sběru přírodní materiál
Umí pracovat podle slovního návodu

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Práce s drobným
materiálem

Umí ohýbat, válet, stlačovat, modelovat,
kombinovat
Poznává vlastnosti různých model.
materiálů

Uč,řp,
kom, sope,
ob, prac

Práce s modelovací
hmotou

Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat,
vystřihovat, překládat a skládat
Rozlišuje různé druhy papíru-kreslicí,
novinový, balicí, kancelářský, karton

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac

Práce s papírem a
kartonem

Seznamuje se s různými druhy textilií
Vytváří jednoduché koláže

Uč,řp,
kom,sope,
ob,prac
Uč,řp,
kom, sope,
ob, prac

Práce s textilem

Uč, řp,
kom,sope,
ob, prac
Uč, řp,
kom, sope,
ob, prac

Lidové zvyky a tradice

Dovede sestavovat stavebnicové prvky
podle návodu
Umí montovat a demontovat stavebnici
Vytváří vlastní kompozice
Vyrábí dárkové a ozdobné vánoční a
velikonoční předměty
Pomáhá pečovat o květiny ve třídě
Zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání

Práce montážní a
demontážní

OSV
-rozvoj
sch.poznáv.
-seberegulace a
sebeorganizace
-psychohygiena
-mezilidské
vztahy
-komunikace
-kooperace a
kompetice
-řešení problémů
-hodnoty, postoje,
praktická etika
MULTIKULT.V.
-kulturní
diference
-lidské vztahy
ČJ
-popis práce
-tradice,zvyky
PRVOUKA
-péče o květinypodmínky
živ.rostlin
VV
-barvy,
estet.cítění

Pěstitelské činnosti

Poznámky

Dřívka, špejle, drát,
krabičky,
listy, šišky, větvičky,
plody a semena rostlin
Nůžky, tupá jehla, nit,
lepidlo, provázky

Plastelína, modurit,
ker.hlína, těsto

Dostupné druhy papíru
Nůžky, tužka, pravítko,
lepidlo
Odstřižky, bavlnky,
nitě, stužky
Stavebnice

Materiál dle zvolené
techniky zpracování
Pravidelné zalévání

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 4.
Výstup

Kompetence

Učivo

Vytváří přiměřenými pracovními
uč
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu.
Využívá při tvořivých činnostech a
kom
různým materiálem prvky lidových tradic.
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a řp
náčiní vzhledem k používanému
materiálu.

Práce s daným materiálem, vlastnosti
materiálu

Udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž.
Pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.

prac

Bezpečnost a uspořádání práce

prac

Práce se stavebnicí, použití logiky

řp

Využití návodu při postupech práce

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Osobnostní a
sociální výchovaKreativita

Seznámení s lidovými tradicemi.
Druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke
zpracování různých materiálů

Morální rozvojŘešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

Poznámky
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Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu.
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování.
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny.

uč

Pracovní hygiena, první pomoc při
zranění.
Práce s rostlinami - pokusy,
pozorování

sope

Péče o rostliny.

Volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje, náčiní.
Orientuje se v základním vybavení
kuchyně.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.

sope

Využití nářadí při práci s rostlinami

řp

Dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování.
Udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu v kuchyni.

uč

Vybavení kuchyně, el. spotřebiče,
kuchyňského náčiní
Příprava jednoduchých pokrmů dle
možností
Základy společenského chování,
pravidla stolování
Pracovní hygiena v prostorách
kuchyně, bezpečnost práce, první
pomoc při úrazu

uč

uč

prac

Environmentální
výchova-Základní
podmínky života

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 5.
Výstup

Kompetence

Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a
postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu

Uč.,kom.,
prac

Využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

Uč,prac,
řp

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Uč,řp

Udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu

uč

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou Uč, řp,
montáž a demontáž, pracuje podle slovního
prac
návodu, předlohy, náčrtu
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
Pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné
rostliny
Volí vhodné pomůcky, dodržuje bezpečnost

Prac.

Orientuje se v základním vybavení kuchyně
Samostatně připraví jednoduchý pokrm
Pravidla správného stolování, hygiena

Uč., kom.,
Sope, prac

Učivo

Stříhání, ohýbání, navlékání,
slepování, svazování, lisování
Seznámení s vlastnostmi
jednotlivých materiálů
Rozlišení přírodních a technických
materiálů
Batikování, vyšívání, drhání, výroba
ručního papíru, vizovické pečivo,
zpracování kraslic, vyřezávání
Barevné papíry, textil, provázek,
bavlnky, pletací příze
Pracuje s vhodnými nástroji zná
jejich využití
Vytváření pracovních návyků,
organizace práce, správné pracovní
postupy, dodržování bezpečnosti
práce a hygieny
Sestavování jednoduchých modelů
z konstrukčních plošných či
prostorových stavebnic
Využívá jednoduché předlohy,
plánky
Ošetřování pokojových květin ve
třídě – zalévání , kypření ,hnojení,
pokusy pozorování
Poznávání rostlin, plodů, plevele,
úprava květin
Seznamuje se s jedovatými
rostlinami – možnost alergie
Seznámí se s vybavením kuchyně,
obsluhuje jednoduché kuchyňské
přístroje, zná různé druhy potravin a
jejich skladování, jednoduchá úprava
stolu, slavnostní prostírání,

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV – rozvoj
schopností a
poznávání

OSV -kreativita

OSV - kreativita

OSV – sociální
rozvoj,
komunikace,
kooperace a
kompetice

Poznámky
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Kompetence

Učivo

samostatně připraví jednoduché
pohoštění, předpis přípravy pokrmu
Kuchyňské spotřebiče včera a dnes
Obsluhování u stolu a chování,
hygiena

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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5.2 II. stupeň
5.2.1. Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu 6.- 9.ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět se
čtyřhodinovou týdenní dotací v 6. až 8. ročníku, v devátém ročníku 5 hodin týdně. Je rozdělen
na tři části – gramatiku, slohovou a komunikační výchovu, literární výchovu.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
- vyjádření reakcí a pocitů žáků
- pochopení role v různých komunikačních situacích
- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů
- poznání záměrů autora, hlavní myšlenky
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
- využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, katalogy,
bibliografie,internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu
vzdělávání a sebevzdělávání
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost
zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů….
VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volných a charakterových rysů
( sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápadnosti, tvořivosti,…..)
EGS – poznávání života v jiných zemích,( deníky, cestopisy,….)
EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,…
MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média
v každodenním životě
MKV – Češi a národní obrození
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k vyhledávání a třídění informací
 vede žáky k užívání správné terminologie
 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
 vede žáky k využívání výpočetní techniky
Žáci





vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
osvojují si základní jazykové a literární pojmy
kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
využívají prostředků výpočetní techniky
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 vede žáky k plánování postupů
Žáci





vyhledávají informace vhodné k řešení problému
využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
uvážlivě rozhodují

Kompetence komunikativní
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 vede žáky k výstižné argumentaci
Žáci
 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně
se vyjadřují ústně i písemně
 účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
 naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
 rozumí různým typům textů a záznamů
 využívají informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
Učitel
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 dodává žákům sebedůvěru
 vede žáky k dodržování pravidel
Žáci
 účinně spolupracují ve skupině
 podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 věcně argumentují
Kompetence občanské
Učitel
 zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
 motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
 motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Žáci





respektují přesvědčení druhých lidí
chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
aktivně se zapojují do kulturního dění
mají pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní
Učitel
 vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
 vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
 vede žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou
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dodržují hygienu práce
dodržují pravidla pro práci s výpočetní technikou
využívají svých znalostí v běžné praxi

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
uč
řešení problémů:
řp
komunikativní:
kom
sociální a personální:
sope
občanské:
ob
pracovní:
prac
Ročník: 6.
Výstup

- proč se učíme češtině
- určuje slovní druhy
-vyjmenuje a určí mluvnické kategorie
- informativně se seznámí s učivem, uvědomí
si rozdíly mezi nimi
-rozliší jména obecná, vlastní, zvládne jejich
pravopis
-umí je skloňovat
- procvičování tvarů podstatných jmen podle
vzorů
- seznámí se s odchylkami od pravidelného
skloňování
- ovládá skloňování názvů částí těl

– určí vzory, skloňuje podle nich, uvede sám
příklady příd. jmen
- dovede stupňovat a skloňovat příd. jména
- tvoří a pravopisně zvládá ( přípony –ský, ští)
- zvládá pravopis jmenných tvarů

- vyhledá a určí druh zájmen, uvede příklady
- zná tvary osobních zájmen
-orientačně skloňuje ukazovací,
přivlastňovací a vztažná zájmena, zájmena
můj, tvůj, týž, tentýž
- rozliší druhy číslovek, zná jejich pravopis
- najde je v názvech knih, filmů,..,uvědomí si
jejich význam v pohádkách
- vyskloňuje základní číslovky, používá
spisovné tvary

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Tvarosloví
1.Opakování slovních druhů
2.Podstatná jména
a) opakování mluv. kategorií
b) podstatná jména konkrétní,abstraktní,
pomnožná,hromadná, látková,
obecná a vlastní

Lv,D, Z, Ov

c) skloňování vlastních jmen
d) procvičování určování vzorů a
skloňování podle nich
e) názvy částí těla
f) nepravidelnosti u některých jmen vzoru
píseň a kost
g) jména krátící kmenovou samohlásku
h) vlastní jména osobní
i) skloňování pomnožných jmen místních
3. Přídavná jména
a) opakování – druhy přídavných jmen
b) pravopis koncovek
přídavných jmen
c) tvoření tvarů přídavných
jmen
d) skloňování přídavných jmen
f) jmenné tvary přídavných jmen

Lv, D,Z

4.Zájmena
a) opakování, druhy zájmen
b) skloňování podle vzorů ten a náš
d) skloňování zájmene jenž
e) skloňování podle vzorů
přídavných jmen
5.Číslovky
a) druhy číslovek
b) skloňování základních
číslovek

Lv., Vv,Př

D, Lv, Hv

Poznámky
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Kompeten
ce

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

- procvičí si mluvnické významy, rozlišuje
tvary určité, neurčité, jednoduché a složené
- užívá spisovné tvary podmiňovacího
způsobu
- rozliší slovesný čas, uvede příklady
- vyhledá a určí podmět a přísudek
- vytvoří věty se zadaným podmětem a
přísudkem
-ovládá pravopis koncovek příčestí
-vyhledá a určí rozvíjející větné členy
- doplní je do věty, tvoří věty s danými vět.
členy

6.Slovesa
D,Z,Lv
a)opakování – mluvnické kategorie
b)pod. způsob přítomný a minulý
c) slovesný čas – užívání slovesných časů

- ve větě jednoduché určí část podmětovou a
přísudkovou
- tvoří věty jednoduché s podmětem
vyjádřeným podstatným jménem, znázorní ji
- rozliší větu jednoduchou, souvětí
- určí počet vět, rozliší větu hlavní a vedlejší
- rozliší různé slovní druhy spoj. výrazů
- zvládne základní pravidla oddělování vět
v souvětí čárkami
- zná rozdělení hlásek,naznačí hláskovou
stavbu slova
- dbá na spisovnou výslovnost
- rozliší jednotlivé věty podle větné melodie
- vysvětlí pojem mateřský jazyk, zařadí ho do
skupiny slovanských jazyků
- rozliší útvary jazyka spisovného a
nespisovného
- seznámit se s jazykovou příručkou

2) Věta jednoduchá
a) opakování
b) grafické znázornění věty jednoduché
3.Souvětí
a) opakování
b) určování vět hlavních a vedlejších
c) grafické znázornění souvětí
d) neobvyklé spojovací výrazy
e) interpunkce v souvětí
Zvuková stránka jazyka
a) opakování hlásek
b) spisovná a nespisovná výslovnost
c) zvuková stránka slova a věty
d) rozvrstvení národního jazyka řeč a
jazyk
e) jazykověda a její složky

Poznámky

Skladba
1) Větné členy
a) základní skladebná dvojice
b) shoda přísudku s podmětem
c) rozvíjející větné členy
d) přívlastek
e) předmět
f) příslovečné určení
Z,Lv

Lv , Aj, Nj

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 7.
Výstup

- rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku
- určuje věcný význam slov, mluvnických
kategorií
- pracuje se SSČ
- pozná významové rozdíly, v textu vyhledá
jednoznačná a mnohoznačná slova
- rozliší sousloví od volného spojení slov
- pozná rčení, pořekadla, přísloví, vysvětlí
význam obrazného rčení
- využije ve větách , ve slohu, lit. tvorbě
-zamyslí se nad volbou vhodných slov
- použije běžné odborné názvy při výkladu
odbor. textu
- využívá termínů z ostatních vyučovacích
předmětů
-rozliší jednotlivé způsoby obohacování slovní
zásoby
- slova přejatá nahrazuje českými
-pracuje se slovníky
-vyhledá v textu slova historická, zastaralá,

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Nauka o významu slov
a) význam slov
b)slova jednoznačná
c) slovo a sousloví
d) slovo a sousloví rčení

Lv,Z

Nauka o tvoření slov
a) synonyma, homonyma
b) slova citově zabarvená
c) odborné názvy
d) slovní zásoba a její obohacování
e) slovotvorba
f) způsob tvoření slov
-odvozování
- zkracování
skládání

Lv, Ov,Z

Poznámky
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

novotvary, přejatá slova
- zná základní pojmy
- užívá složeniny
- odliší zkratku od zkratkového slova, uvede
příklady
- obohacuje slovní zásobu, zvyšuje svou
úroveň vyjadřování
- vybírá vhodné jazykové prostředky při
komunikaci s dospělými , spolužáky
- zopakuje si slovní druhy, mluvnické
kategorie, pravopis i/y v koncovkách
- zná jednotlivé tvary, tvoří s nimi věty
- zopakuje poznatky o slovesech
- rozliší trpný a činný rod, převede slovesa do
trpného a činného rodu
- rozliší příslovce a příd. jména
- využívá příslovečné spřežky
- stupňuje příslovce, zesiluje a zeslabuje jeho
význam
- rozliší neohebná slova, vyhledá je v textu
- určí druhy vět, prostředky pro ně typické
- rozliší dvojčlenné věty i s nevyjádřeným
podmětem od jednočlenných, větných
ekvivalentů
- vyhledá a určí základní větné členy
- určí podmět a slovní druh, kterým je
vyjádřen
- určí přísudek, jeho druh
- pozná rozvíjející větné členy
-vyhledává a určí předmět
- určí jednotlivá příslovečná určení
- seznámí se s různými typy
-určí přívlastek shodný,
neshodný,několikanásobný, postupně
rozvíjející,těsný a volný
-vyhledá a určí doplněk
- vyhledá a utvoří přístavek
- pozná jednotlivé druhy vedlejších vět,
- vyhledává spojovací výrazy u jednotlivých
druhů vedlejších vět
- nahrazuje větné členy vedlejšími větami a
naopak
- zvládne v písemném projevu syntaktický
pravopis v méně složitých souvětích
- správně tvoří spisovné tvary, vědomě je
užívá ve vhodných komunikačních situacích
- v písemném projevu zvládne lexikální
pravopis, slovotvorný, morfologický,
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
- rozliší jména obecná a vlastní
-procvičí a ověří si správný pravopis velkých
písmen, použije Pravidla českého pravopisu,
zeměpisný atlas, autoatlas

Tvarosloví
a) odvozování podstatných jmen
b) odvozování přídavných jmen
c) odvozování sloves
d) co už umíme
e)skloňování zájmene jenž
f) slovesa
g) slovesný rod
h) příslovce
ch) příslovečné spřežky
i) stupňování příslovcí
j) další neohebné slovní druhy
Skladba
a) druhy vět podle postoje mluvčího
b) věty dvojčlenné, jednočlenné, větné
ekvivalenty
c)základní větné členy
- podmět
- přísudek
d) rozvíjející větné členy
- předmět
- příslovečné určení
- přívlastek
- doplněk
- přístavek
e) věta jednoduchá souvětí
f) druhy vedlejších vět
- podmětná
- přísudková
- předmětná
- příslovečná
- přívlastková
- doplňková

Pravopis
a) vyjmenovaná slova
b) psaní i/y v koncovkách podstatných a
přídavných jmen
c) shoda přísudku s podmětem
d) psaní velkých písmen ve vlastních
jménech

D,Z,Lv

Z

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 8.
Výstup

- prohloubí osvojování spisovné podoby českého
jazyka
- rozvíjí vztah k českému jazyku, čte
s porozuměním, kultivovaně píše a mluví
- zopakuje synonyma, homonyma
-uvede způsoby obohacování slovní zásoby
- přenáší slovní význam, spojuje slova
v sousloví, přejímá slova z cizích jazyků
- pracuje se SSČ
- seznámí se s výslovností a pravopisem slov
přejatých
- seznámí se s odchylkami skloňování obecných
podstatných jmen cizího původu od skloňování
slov domácích
- naučí se doplňovat cizí vlastní jména – rodných
příjmení
- seznámí se se vzory pro skloňování

Kompeten
ce

Učivo

Obohacování slovní zásoby
a)nauka o tvoření slov

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Lv,Hv,Z,D,
VZdr
MKV 4.4

Tvarosloví
a) slova přejatá ( výslovnost, pravopis)
b) skloňování přejatých a cizích
vlastních jmen
c) užití vlastních jmen v textu

D,M,Z,Lv,F
MK V4.4

- rozliší slovesný vid, tvoří vidové dvojice
- opakuje a procvičuje pravopis na základě
pravidel
- vymýšlí samostatně příklady
- využije poznatky o jazyce ke gramaticky a
věcně správnému písemnému projevu

4. Slovesný vid
5. Pravopis
a) psaní i/y v koncovkách
b) psaní předpon s-,z-,vz- a předložek
s/se, z/ ze
c) psaní skupin bě/ bje, pě, vě/ vje

M
Lv,Př,D,Ov,M,

- rozliší větu jednoduchou a souvětí
- rozliší věty jednočlenné a dvojčlenné, větné
ekvivalenty
- zopakuje větné členy, základní a rozvíjející
- rozliší jednoduché druhy vedlejších vět
- seznámí se se spojovacími výrazy u
jednotlivých významových poměrů
- rozliší významové vztahy gramatických
jednotek v souvětí
- porozumí různým typům textů a záznamů
-nahradí spojovací výrazy synonymními
- vyhledá a určí několikanásobné větné členy
v textu, graficky je znázorní, určí významové
poměry mezi nimi
- rozliší souvětí souřadné a podřadné, graficky
znázorní stavbu souvětí
- používá různé spojovací výrazy
- přiměřeně ovládá interpunkci v souvětí
- rozebere a graficky znázorní stavbu složitého
souvětí

Skladba
a) věta jednoduchá souvětí
b) druhy vedlejších vět

Lv,D,Z

c) významové poměry mezi souřadně
spojenými hlavními větami, souvětí
souřadné
d) hlavní věty v poměru: slučovacím,
odporovacím, stupňovacím,
vylučovacím, příčinném, důsledkovém
e) významové poměry mezi větnými
členy, několikanásobné větné členy a
jejich druhy
f) grafické znázornění
několikanásobných větných členů a
významové poměry mezi nimi
g) souřadné spojení vedlejších vět
h) souvětí souřadné a podřadné
ch) spojovací výrazy v souvětí
i). jazykové rozbory, složitější souvětí
Obecné výklady o jazyce
a) slovanské jazyky
b) útvary českého jazyka a jazyková
kultura

Lv,Ov,Z,D

- rozdělí slovanské jazyky
- odliší spisovný a nespisovný projev, vhodně
užívá spisovné češtiny

D,Z,Lv,Ov

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 9.
Výstup

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

- rozlišuje slova nadřazená, podřazená,
souřadná, sousloví
- rozvíjí bohatou slovní zásobu, zná způsoby
obohacování slovní zásoby
- využívá aktivní slovní zásoby k výstižnému
vyjadřování, souvislému a kultivovanému
projevu
-prohlubuje schopnost pracovat s textem, číst
s porozuměním
- správně vyslovovat a používat cizí slova
-pracuje s odbornými slovníky, s cizími termíny

Slovní zásoba a význam slova
Z,D, Lv
a) slovo a sousloví, věcné významy slov
b) rozvoj slovní zásoby, jádro slovní
zásoby
c) významové vztahy mezi slovy,
synonyma, antonyma, homonyma
d) rozvrstvení slovní zásoby, odborné
názvy, slova domácí a cizí

- zopakuje si zásady o tvoření českých slov,
morfémy ( stavební části slova)
- umí věci pojmenovávat a pojmenováním
rozumět – tj. zná významy slov a rozvíjí slovní
zásobu
- rozvíjí slovotvorbu
- správně třídí slovní druhy a vědomě se je snaží
používat ve vhodných komunikačních situacích
- rozlišuje druhy podstatných jmen, mluvnické
kategorie
- rozliší druhy přídavných jmen, mluvnické
kategorie
-umí výstižně a srozumitelně stavět výpovědi
- pozná druhy zájmen a číslovek, dokáže je
vyskloňovat
- používá spisovný jazyk
- zopakuje mluvnické kategorie sloves i jejich
časování,tvary slovesa být, seznámí se s
přechodníky
- tvoří spisovné tvary podle třídění do
jednotlivých slovesných tříd
- poznává a určuje druhy příslovcí, dokáže je
vystupňovat
- rozlišuje vlastní a nevlastní předložky,
souřadící a podřadící spojky
- rozvíjí logické myšlení
- rozlišuje věty podle postoje mluvčího
- rozezná věty jednočlenné, dvojčlenné, větné
ekvivalenty
- formuluje složitější myšlenky, snaží se
porozumět složitějšímu sdělení
-tvoří jednoduché věty i složitá souvětí
- rozebere větu na jednotlivé větné členy (shoda,
řízenost, přimykání)
- určí větu hlavní a vedlejší
- pozná jednotlivé vedlejší věty
-pozná druhy poměrů mezi větami hlavními i
několikanásobnými větnými členy
-dokáže použít řeč přímou i nepřímou
- seznámí se se samostatným větným
členem,oslovením,větou neúplnou
-respektuje slovosled

Nauka o tvoření slov
a) stavba slova
b) odvozování, skládání, zkracování
slov

Z,D,Ov

Tvarosloví
a) slovní druhy, slova ohebná a
neohebná
c) podstatná jména
c) přídavná jména – druhy, stupňování,
mluvnické významy
d) zájmena a číslovky – druhy,
skloňování
e) slovesa a jejich mluvnické významy,
tvary
slovesa být, přechodníky
f) slovesné třídy
g) příslovce
h) předložky

.

Skladba
a) stavba věty a souvětí
b) věty podle postoje mluvčího
c) věty dvojčlenné, jednočlenné a
větné ekvivalenty
d) věta jednoduchá a souvětí
e) tvoření věty a souvětí
f) mluvnický zápor
g) skladební dvojice
h) přívlastek, doplněk
ch) věta hlavní a vedlejší ( řídící a
závislá)
i) významové poměry mezi souřadně
spojenými větnými členy a vedlejšími
větami
j) složité souvětí
k) řeč přímá a nepřímá
l) samostatný větný člen, oslovení,

F,Z,D, Ov,Lv,

OSV 1.2.3

OSV 1.3.1

Poznámky
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Kompeten
ce

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

vsuvka, věta neúplná
m) pořádek slov v české větě
- snaží se aplikovat zásady českého pravopisu při
tvorbě vlastního pravopisu
- zná obecné zásady pro psaní velkých písmen u
vlastních jmen a názvů, zkratek, na začátku
větných celků, k vyjádření úcty
- pracuje s jazykovými příručkami
- zopakuje si hlavní zásady spisovné výslovnosti
- dbá na slovní přízvuk, větnou melodii –
zvuková podoba věty
- promyšleně vybírá pro svůj komunikační záměr
vhodné spisovné a nespisovné prostředky, svá
rozhodnutí umí zdůvodnit
- umí rozdělit slovanské jazyky
odlišuje spisovný a nespisovný projev
- zopakuje vývoj českého jazyka, útvary českého
jazyka
- rozlišuje dílčí obory jazykovědy
-má určitou úroveň kultury řeči a jazyka
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, spisovnou
češtinou

Pravopis
a) pravopis lexikální, tvaroslovný,
skladebný
b) vlastní jména

Lv,Z,D,Př

Zvuková stránka jazyka
a) hlásky a hláskové skupiny
b) větný přízvuk, větná melodie
Obecné výklady o jazyce
MV 6.6
a) projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
MV 6.7
b) opakujeme si slovanské jazyky, vývoj
jazyka, útvary českého jazyka
c) jazykověda a její disciplíny
d) jazyková kultura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 6.
Výstup

Kompeten
ce

Učivo

- osvovuje si základní normy písemného
vyjadřování
-vyjadřuje se jasně, stručně,srozumitelně
- zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace

Korespondence – vyplňování
jednoduchých tiskopisů ( vzkaz,
pohled, SMS, telegram, poštovní
poukázka, objednávka, inzerát)

- umí napsat soukromý dopis
- pokouší se o stylizaci dopisu
- dodržuje stanovenou formu
- píše dopis různým adresátům
- rozpozná jednoduché případy manipulativní
komunikace
- samostatně popíše svůj pokoj
- vyhledává popisy v čítance, v jiných knihách
-využívá přirovnání, zvažuje výběr vhodných
sloves
- zpracuje jednoduchý pracovní postup
- sestaví přesnou osnovu a zpracuje
- vysvětlí, co výtah znamená, uvědomí si
důležitost výtahu
- vypíše hlavní myšlenky textu
- pořídí si výpisky ze snadného odborného textu
- využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně

Dopis
a) soukromý dopis
b)psaní dopisu různým adresátům
Popis a jeho funkce
a) popis budovy, místnosti, postavy,
krajiny
b) popis pracovního postupu

Výtah a výpisky

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV 1/22

Poznámky
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Kompeten
ce

Výstup

připraví a s oporou o text přednese referát
- dokáže odlišit přímou a nepřímou řeč
- dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a
pocity
- komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných
komunikačních situacích
- sestaví heslovitou osnovu, využívá rozmanité
jazykové prostředky
- umí reprodukovat texty
- pokračuje v načatém vypravování, doplní
chybějící začátek a konec, navrhne různé
zakončení příběhu
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

Učivo

Vypravování
a) dějová posloupnost při
vypravování
b) osnova vypravování
c) jazykové prostředky vypravování
d) vypravování podle obrázků
e) dokončení příběhu

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

EGS 3/1
MDV 6/6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 7.
Výstup

Kompeten
ce

Učivo

- rozezná statický a dynamický popis
- vytváří osnovu popisu
- používá vhodné jazykové prostředky popisu
- vytváří jednotlivé plány popisu
- v odborném popisu pracovního postupu užívá
odborné názvy
- dokáže vystihnout povahu člověka, jeho
schopnosti, zájmy, zvláštnosti vyjadřování
pomocí rčení, využívá přirovnání
- rozlišuje charakteristiku vnitřní a vnější
- charakteristika literární postavy
- používá jazykové prostředky, které vyvolávají
citovou působivost textu
- procvičuje subjektivně zabarvený popis
- dokáže uspořádat informace v textu s ohledem
na jeho účel
- zpracuje výtah z odborného textu
-používá vhodné jazykové prostředky
- snaží se shrnout hlavní myšlenky
- sestaví základní útvar administrativního stylu
- vytváří obvyklé formy žádostí

Popis
a) popis výrobku
b) popis uměleckého díla
c) popis pracovního postupu

-sestaví struktuovaný životopis
- výstižně zachytí základní údaje
- uvědomí si způsob zpracování a význam
profesního životopisu
- sestaví osnovu vypravování
- vypravuje ukázky z knihy, filmu
- tvořivě pracuje s textem
- rozvíjí svůj osobitý styl
-upevňuje si poznatky o projevu psaném,
mluveném,komunikaci

Životopis
a) vlastní profesní životopis

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Charakteristika
OSV 1.1.2
EGS 3.1
Líčení
a) líčení krajiny
Výtah
a) výtah z odborného textu

Žádost

Vypravování

EV 5.4

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 8.
Kompeten
ce

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- zná jazykové styly
- vyjmenuje slohové postupy a základní slohové
útvary
-pracuje s odborným textem , vytvoří osnovu,
pořídí si výpisky
- cituje text
- formuluje hlavní myšlenky textu

Úvod do učiva slohu a komunikace

Lv,Př,Z

Výtah
a) odborný text a práce s ním
b) osnova
c) výpisky
d) formulování hlavních myšlenek
textu

OSV 1.1.2

- procvičí si jednotlivé charakteristiky
- používá vhodné jazykové prostředky,
přirovnání, rčení
- respektuje přesvědčení druhých lidí, vcítí se do
situace ostatních lidí

Charakteristika literární postavy
a) vnější a vnitřní charakteristika
b)přímá a nepřímá charakteristika
c) jazykové prostředky
charakteristiky
d) respektování přesvědčení
druhých lidí, schopnost vcítit se do
situací ostatních lidí
Výklad
a) výklad mluvený a psaný
b) jazykové prostředky výkladu
c) osnova výkladu
Líčení
a) umělecký popis
b) kompozice líčení
c)jazykové prostředky líčení
d) osnova líčení
Úvaha
a) druhy úvah
b) prosté uvažování, zamyšlení nad
otázkou
c)citát
Souhrnné poučení o slohu
a) styl prostě sdělovací,
administrativní, popularizačně
odborný, učební, novinářský,
žurnalistický, publicistický,
umělecký
b) slohové postupy a útvary

LV

- formuluje myšlenky a názory v logickém sledu
- vytvoří výklad mluvený a psaný, využije
znalosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech
- využije poznatky o jazyce a stylu k tvořivé
práci, k tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
- seznámí se s osnovou úvahy
- čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí,
říkají
- pokusí se o vlastní tvořivé psaní, vyjádření
vlastního postoje ke sdělovanému obsahu
- vyhledává a třídí informace, využívá je
v procesu učení, při tvůrčích činnostech

Poznámky

Př
MDV 6.7

LV, VV,Z
EV 5.3

LV,D,Z
MDV 6.6,6.7

Lv,Z,Př,D

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 9.
Výstup

- zopakuje si znaky výkladu, osnovu, jazykové
prostředky
- vytváří základy studijního čtení, formulování
hlavních myšlenek textu, uspořádání informací
z textu s ohledem na jeho účel
-zopakuje si informace o popisu děje,osnově i
jazykových prostředcích
- pracuje s odborným textem, odbornými názvy

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Výklad
F,Př,Ch,D
EV 5.4
Popis
a) popis pracovního postupu
b) popis uměleckého díla

Pč,Př,Vv,D

Poznámky
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Výstup
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Kompeten
ce

Učivo

-popisuje jednotlivé činnosti ( stručnost, jasnost,
přehlednost)
- studijní čtení – čtení zdroj informací
- popisuje umělecké dílo,hledá hlavní
motiv,popředí, pozadí, jazykové
prostředky,osnovu
- líčení na základě našich pozorovacích a
vyjadřovacích schopností
- osnova líčení
- utvrdí si informace o charakteristice přímé a
nepřímé
- vytváří osnovu charakteristiky
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému projevu,
k vlastnímu tvořivému psaní s využitím
vhodných jazykových prostředků
- naučí se výstižně a srozumitelně stavět
výpovědi o různých skutečnostech, používat
spisovný jazyk, kultivovaně se vyjadřovat
- vytváří reprodukovaný děj, retrospektivu
- používá vhodné jazykové prostředky
vypravování
- vytváří osnovu vypravování
- na základě získaných poznatků se zamýšlí nad
problémem, snaží se dospět k nějakému závěru
- srovná úvahu s výkladem
- vytváří osnovu úvahy
- používá vhodné jazykové prostředky
- 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 ve čteném nebo slyšeném textu fakta
od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
- seznámí se s řečnickým slohovým útvarem
-ovládá osnovu proslovu
-zvládá intonaci, tempo řeči,společenské chování
řečníka
- v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

c) subjektivně zabarvený popis

- učí se řídit diskusi, zamýšlet se nad problémem
- respektuje názor druhého i většiny
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
- rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

Diskuse

- shrnuje informace o stylu prostě sdělovacím,
odborném, administrativním, publicistickém,
uměleckém,řečnickém
- rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

Funkční styly

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Charakteristika

Lv,Ov

Vypravování

Lv
OSV 1.2.3

Úvaha
EV 5.4

Proslov

Lv
MV 6.7

MV 6.7
MV 6.6

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 6.
Kompeten
ce

Výstup

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
-přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
-zvládá dramatizaci jednoduchého textu
-vyjádří své pocity z přečteného textu
- podle svých schopností tvoří vlastní literární text na
dané téma
-orientuje se v základních literárních pojmech
- učí se vyhledávat informace v textu
- pokouší se přiřadit literární text k příslušnému žánru
- uvědomuje si význam literatury v minulosti
i v současnosti
- rozliší realitu a fikci v pověsti,
- rozvíjí svou představivost, fantazii
-pěstuje úctu k našim tradicím, k našim předkům
- orientuje se v knihovně
- chápe smysl kulturních akcí
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Pohádky

OSV 1/1

Bajky

OSV 1/23

Poezie a próza s tématem
Vánoc

OSV 1/32

Poznámky

MDV 6/4
Báje, mýty, pověsti
EGS 3/1
Próza s dětským hrdinou
EV 5/4
Umělecko - naučná literatura
MV 6/7
Příběhy odvahy a dobrodružství
D, Př, Ov,Z

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 7.
Výstup

- jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní
žánry literatury
- uvádí příklady spisovatelů jednotlivých žánrů
- orientuje se v základních literárních pojmech
- výrazně čte nebo přednáší vhodný literární
text
- učí se vyhledávat informace
- pokouší se pracovat s odbornou literaturou
(encyklopedie, slovníky,….)
- orientuje se v knihovně
- uvědomuje si význam literatury v minulosti i
v současnosti
- formuluje vlastní názory na přečtený text
- obohacuje vlastní jazykovou kulturu
- navštěvuje kulturní akce
- věnuje se dle svých zájmů individuální četbě

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Básník je pán

Vv,Hv,D,Z,Př

Když chcete psát povídky

OSV 1.2.2

Vybráno ze starých letopisů a kronik

OSV 1.2.3

Příběhy, které nestárnou

MKV 4.1

Balady a romance

EGS 3.1

Memoárová a životopisná literatura
Cestopisná literatura
Pojďte, budeme si hrát
Román

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 8.
Kompeten
ce

Výstup

- orientuje se ve struktuře literárního textu
- snaží se rozumět významu a smyslu
literárního textu
- přiřazuje literární text k literárnímu žánru
- charakterizuje jednotlivé literární žánry
-má přehled o významných představitelích
české literatury od počátku česky psané
literatury až po 1. polovinu 20. století
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
- formuluje názory na diskutované problémy
- tvoří literární text podle svých schopností
-uceleně reprodukuje přečtený text, popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a pokouší se
podle svého interpretovat smysl díla

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Z české literatury od jejích počátků do
1. poloviny 20. století
Vv,Hv,D,Z,Čj,Ov
Období před vznikem česky psané
literatury
MKV 4.3
Počátky a rozvoj česky psané
literatury
MDV 6.6
Literatura doby humanismu a
renesance
EGE 3.2
Z české barokní literatury
- Česká literatura v období
Národního obrození
Z české literatury 2. poloviny 19.
století
- Meziválečná poezie a próza
- Ze světové literatury

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 9.
Výstup

- orientuje se v základních literárních směrech
20. století
- má přehled o významných představitelích české
a světové literatury
- formuluje vlastní názory na umělecké dílo
- pokouší se tvořit vlastní literární text podle
svých schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
- rozlišuje základní literární druhy a žánry
- porovnává je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
- rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Literatura 2. poloviny 20. století

D,Vv,Ov,Z,Hv

Poválečná poezie, próza a drama

VDO 2.4

Próza po roce 1948 oficiální exilová
a samizdatová literatura

EGE 3.2
MV 6.1

Moderní román
MV 6.6
Světová literatura
MV 6.7

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Cizí jazyk – Anglický jazyk
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu 6.- 9.ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu
získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto
předmětu
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné
komunikace v cizím jazyce
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- porozumění přiměřeně /jazykově, obsahově, rozsahem / náročnému ústnímu sdělení na
úrovni osvojených znalostí
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,vyhledávání nejdůležitějších informací o
zemích studovaného jazyka a k práci s nimi
- pochopení významu znalosti cizího jazyka pro osobní život, formování vzájemného
porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných
národů
Formy realizace:
Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy,výklad, poslech, četba, reprodukce textu /
ústní, písemná, /samostatná práce/ vyhledávání informací, práce se slovníkem a
s autentickými materiály /, hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na
počítači, krátkodobé projekty
Olympiády
Projekty
Příležitostné akce
Den jazyků
Časové dotace – 3 hodiny týdně
Místo realizace – jazyková učebna
Průřezová témata
OSV / Osobní a sociální rozvoj /
VDO / Občanská společnost a škola /
VEGS / Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět /
MKV / Lidské vztahy,Kulturní diference /
EV / Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah
člověka k prostředí /
MV / Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu /
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – V projektech po každé lekci žáci kreativně zpracovávají dané téma.
Tvoří dialogy a komunikují mezi sebou. V písemné komunikaci píší dopisy,
vyprávění a pod. Poznávají život lidí v cizích zemích a vztahy mezi nimi.
VDO - Poznávají školní systémy, zdravotní péči, dopravu v anglicky mluvících zemích
EGS - Žáci pracují s texty v učebnici, v časopise R+R, na Internetu a získávají tak
poznatky o zemích v Evropě i ve světě . Připravují vystoupení ke Dni jazyků,
zpracovávají projekty.
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EV - Na základě článků v učebnici žáci besedují o lidských aktivitách a problémech životního
prostředí. Problémy se snaží zachytit nebo řešit ve svých projektech, článcích.
MV - Žáci pracují v různě velkých a diferencovaných skupinách a učí se tak práci v týmu,
respektování práce druhých, toleranci, spolupráci, apod.
MKV - Kolektivní práce ve skupinách, poznávání lidských vztahů ve společnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 žáci propojují získané poznatky do širších celků
 žáci poznávají smysl učení
Postup: vedení žáků k ověřování výsledků
zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou schopni pochopit problém
 žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup: kladení vhodných otázek, umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
 žáci komunikují na odpovídající úrovni
 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup: vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky vedení žáků k aktivitám, které mohou být
vykonávány individuálně, ve dvojicích, skupinách
Kompetence sociální a personální
 žáci pracují ve skupinách
 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti
podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské
 žáci respektují názory ostatních
 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
vedení žáků k diskusi
vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: napomáhání při cestě ke správnému řešení
zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků.
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 6.
Výstup

Rozumí krátkým a jednoduchým textům a
vyhledá v nich požadované informace
Vyhledá požadované informace v jednoduchých
autentických materiálech
Vyhledá neznámá slova ve slovníku a místa na
mapě
Zeptá se na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných situacích
Mluví o daných osvojovaných tématech
Rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelné promluvy
Vyplní základní údaje o sobě, napíše
jednoduchý text týkající se osvojených témat a
reaguje na jednoduché písemné sdělení
Rozvíjí používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru
Ovládá pravopis a výslovnost osvojené slovní
zásoby

Kreativně zpracovává tematické projekty,
používá novou slovní zásobu a nové gramatické
struktury
Porovnává kulturu, zvyky a tradice v ČR
s anglicky mluvícími zeměmi

Kompete
nce

Učivo

Četba textů s danou tématikou
(people, my life, animals, holidays,
food )
Četba autentických textů
Práce s mapou a slovníkem
Sestavení jednoduchého rozhovoru
na danou tématiku (shopping,
ordering a meal)
Sepsání jednoduchého textu
(describing people, my daily life, my
favourite animal, our holiday, a
recipe)
Popis jiných osob, používání
časových údajů a letopočtů, popis
oblíbených zvířat, vyprávění o
prázdninách, sepsání receptu
Použití přítomného času prostého a
přítomného času průběhového a
uvědomění si základního rozdílu
mezi nimi
Řadové číslovky, měsíce a datumy
Osobní zájmena ve funkci předmětu
Použití minulého času prostého
včetně základních nepravidelných
sloves
Počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména, some/any, how much/how
many
Nová slovní zásoba (people, clothes,
dates, housework, animals, holiday
problems, transport, food)
Tematické projekty na konci každé
lekce (people, a year in my life,
animals, holidays, food)
Halloween, Thanksgiving, Christmas,
Valentineˈs day, Easter

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 7.
Kompete
nce

Výstup

Rozumí krátkým a jednoduchým textům
a vyhledá v nich požadované informace
Vyhledá požadované informace
v jednoduchých autentických materiálech
Vyhledá neznámá slova ve slovníku a
místa na mapě
Zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných situacích
Mluví o daných osvojovaných tématech
Rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelné
promluvy
Vyplní základní údaje o sobě, napíše
jednoduchý text týkající se osvojených
témat a reaguje na jednoduché písemné
sdělení
Rozvíjí používání gramatických jevů
k realizaci komunikačního záměru
Ovládá pravopis a výslovnost osvojené
slovní zásoby

Kreativně zpracovává tematické projekty,
používá novou slovní zásobu a nové
gramatické struktury
Porovnává kulturu, zvyky a tradice v ČR
s anglicky mluvícími zeměmi

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Četba textů s danou tématikou (the
world, entertainment, my life, the
future, times and places)
Četba autentických textů
Práce s mapou a slovníkem
Sestavení jednoduchého rozhovoru na
danou tématiku (the weather, my
favourite films, invitations, offering
help)
Sepsání jednoduchého textu (the
weather in different parts of the world,
my future plans, my family)
Popis počasí, popis různých forem
zábavy, pozvání, představení sebe a
jiných lidí, vyjádření rozhodnutí,
popis nebezpečných situací
Použití minulého času prostého,
vyjádření minulosti pomocí ago
Použití a srovnání minulého času
prostého a minulého času
průběhového a uvědomění si
základního rozdílu mezi nimi
Použití budoucího času (will) a
vyjádření blízké budoucnosti pomocí
„going to“
Tvorba a použití komparativu a
superlativu, srovnání pomocí as…as
Tvorba a použití příslovcí
Nová slovní zásoba (my country, the
weather, entertainment, types of
movies, family, space, transport,
natural disasters)
Tematické projekty na konci každé
lekce (my country, my favourite films,
family, the future, a country)
Halloween, Thanksgiving, Christmas,
Valentineˈs day, Easter

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 8.
Výstup

Seznámí se s památkami Londýna. Dovede
popsat obrázek a provést turisty po městě.

Dovede krátce pohovořit o tom co bude
dělat. Reaguje na podněty, omluvy.

Kompete
nce

Učivo

UNIT 5 LONDON
A – Sightseeing
Článek pro školní časopis
Seznámení se s památkami Londýna
G: používání členů, the+ názvy
B – Kids
Rozhovor mladých lidí, řešení jejich
problémů

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

6.6.
Z

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

Dovede se zeptat na cestu, dovede popsat
jak se dostane k danému objektu. Umí
zdvořile požádat o informaci, poděkovat.
Píše gramaticky správné věty. Dovede
použít získané informace ve vyprávění. Dbá
na správnou výslovnost a intonaci.

Dovede používat gramatické struktury
s předpřítomným časem. Čte
s porozuměním.

Dovede reagovat na podněty, udělá vlastní
rozhodnutí.Dovede odmítnout nabídku
k určité činnosti

Umí pohovořit o tom, co už udělal a co ještě
neudělal. Podle obrázků popíše, kde se
nacházejí a co dělají. Vyjadřuje se výstižně
a souvisle.
Rozumí jednoduchému textu z oblasti
filmu,vyhledá recenzi v časopise. Používá
odborné termíny. Dovede
napsat recenzi na vybraný film.
Umí vyhledat potřebné informace na
internetu, v časopise, pracuje se slovníkem.
Dovede zpracovat získané informace
písemně a potom prezentovat ústně.
Grafické zpracování projektu.
Umí vyjádřit - musím, nemusím, mohu,
nemohu, nesmím. Pohovoří o školních
pravidlech, o svých domácích povinnostech.

Dovede pomocí výrazů should a shouldn t
vyjádřit radu a zareagovat tak na problémy
druhých. Své dovednosti umí vyjádřit i
písemně.
Dovede využít gramatických výrazů
k rozhovoru v běžných situacích. Píše
gramaticky správné věty o problémech
mladých lidí.
Dovede pracovat se slovníkem frázových
slov.
Dovede správně použít velká čísla a
desetinná čísla. Umí vyhledat zajímavosti
nebo rekordy v časopisech nebo Guinessově
knize rekordů a seznámit s nimi spolužáky.
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Učivo

G: přítomný čas průběhový pro vyjádření
budoucnosti
C – Asking the way
Giving direction – popis cesty, udávání
směru, popis podle plánku / ústně i
písemně /
G: předložky směru
D – London´s burning
Poznávání historie Londýna
Poskládat text podle časových údajů
Psaní – používání zájmen a příd.jmen
G: zájmena a přivlastňovací přídavná
jména
UNIT 6 THE BIG SCREEN
A – Andy and android
Vyhledávat v textu gramatické jevy,
tvoření předpřítomného času
Práce s textem s obrázky
G: Předpřítomný čas – oznam. způsob
B – Kids
Pokračování příběhu, zopakovat děj
předchozího dílu vlastními slovy.
Everyday expressions – vést
konverzaci,udělat rozhodnutí
G: výrazy pro vyjádření rozhodnutí,
předpřítomný čas - otázky
C – Let´s watch a video
Popis obrázků ústní i písemnou formou
G: předpřítomný čas - zápor

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

D

D – Lights, camera, action
Filmová recenze,slovní zásoba k tématu
film.

6.1.

Extension
New York – čtení s porozuměním, práce se
slovníkem.
Poslech
PROJECT: The capital city
Revision
UNIT 7 PROBLEMS
A – School rules
Školní řád, rozdíly mezi českou a
anglickou školou.
Práva a povinnosti žáků
G: Modální slovesa
B – Kids
Rozhovor – porozumí obsahu textu
a dovede ho převyprávět
Vyjádření rady
G: should, shouldn´t
C – Problem page
Práce s novinovým článkem o problémech
mladých lidí .Práce s neznámým textem
s pomocí slovníku.
G: modální slovesa
D – Ashley´s camera
Procvičování čtení a překladu textu.
G: frázová slovesa
UNIT 8 I DON´T BELIEVE
A – What have you done?
Records – zajímavosti, rekordy
Slovní zásoba – obuv, dolní končetiny

3.2.
Z

2.1.
Ov

Ov

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

Dovede reagovat na podněty, vyjádřit
podivení, dát příkaz

Dovede vyjádřit svůj postoj k určitým
věcem, věty typu „ už jsem někdy…“, ještě
jsem nikdy…“
Umí použít ve větách výrazy něco, někdo,
nikdo, nic, něco…a pod . Vyslovuje správně
známé výrazy. Dovede napsat o svém snu.
Dovede si vyhledat potřebné informace na
internetu, v literatuře o významných lidech.
Zpracovat tyto informace a seznámit s nimi
spolužáky.
Dovede se představit, říct základní věci o
sobě, o svých zájmech, povinnostech.
Rozumí poslechu, dovede přiřadit správné
údaje.

Dovede vyprávět podle obrázků. Srovnává
pracovní zkušenosti našich a anglických
žáků.Používá vazby
I like, I prefer, I think…

Dovede říct, čím by chtěl být v budoucnu a
proč.Používá vazby I´d like to nebo I want
to. Zvládne slovní zásobu – names of jobs
Dovede v tisku najít inzerát a porozumět
požadavkům pomocí slovníku. Rozumí
slyšenému textu.
Umí napsat jednoduchý inzerát se žádostí o
práci
Dovede vyjádřit, co už udělal v souvislosti
se svými zájmy a také jak dlouho už něco
trvá
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Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

G: large numbers, decimal numbers
B – Kids
Závěrečná část příběhu – zopakovat děj
předchozích dílů
vyjádření „podivení“
G: „on earth“, „ go and…“
C – A happy ending
Ústní projev – věty typu „ už jsem…“
„ ještě jsem ne…“
Psaní
G: předpřítomný čas – ever, never
D – Sweet dreams
Čtení a práce s textem
Psaní – my dream
G: výrazy se some and any /something,
anything, everything, nothing…/
Extension
PROJECT : Some famous people
Revision, test
PROJECT NEW 4.díl
Introduction
Rozhovor mladých lidí – představí se,
zeptají se na volný čas, zájmy apod.
Poslech písně s doplňováním slov
UNIT 1 THE WORLD OF WORK

Ov
1.2.1.

A – Work experience
Text s popisem denních činností a vlastní
vyprávění s použitím stative
verbs.
G: přítomný čas prostý
Stative verbs / like, prefer, tink…/
B - Kids
G: I´d like to / I want to
C - Jobs
Inzerát – nabídka prací.Práce s textem.
Vyhledává inzeráty v novinách.
G: přídavná jména
D - A job application
Psaní – napíše formální dopis, žádost o
práci
UNIT 2 STYLE
A - Mel´s project
Gramatické struktury s předpřítomným
časem.
G : Výrazy too / enough

Dovede v krátkých rozhovorech pomocí
běžných výrazů přesvědčit kamaráda
k určitému rozhodnutí.
Umí pojmenovat jednotlivé kusy oblečení,
rozdělit je podle toho k jaké činnosti je
používáme a v jaké roční době.Udělá
projekt s popisem

B – Kids
Text a
hovor s cílem přesvědčit někoho
k něčemu.Everyday expressions
C - Makeover
Módní přehlídka – zopakování slovní
zásoby na téma „clothes“. Žáci komentují
co mají na sobě oblečené
G: předpřítomný čas + since, for

Umí si koupit oblečení. Zeptat se na
velikost, cenu, barvu … požádat o
vyzkoušení výrobku.

D - At the clothes shop
Zopakovat základní výrazy a fráze
k tématu „at the shop“. Zahrát scénku

6.6.

Projekt
Skupinová práce

Poznámky

švp zš troubelice
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Výstup

Kreativně zpracuje projekt o módě.
Rozumí a doplní text písně.

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

s prodavačem a zákazníkem.
G: výrazy too / enough / a pair of
PROJECT: Make a fashion magazíne
Revision 1

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 9.
Výstup

Čtení s porozuměním odborného textu.
Rozvíjet konverzační schopnosti, získávat
informace.Umí správně použít slovesný čas
minulý.
Dovede vyjádřit ústně i písemně gratulaci,
ocenit dobrou věc
Umí číst plynule se správnou výslovností a
intonací text v učebnici.Umí vyjádřit obsah
článku s použitím výrazů „ musel, mohl „.
Umí vyjádřit z čeho je věc vyrobena dvojím
způsobem.Rozumí slyšenému textu na
základě znalosti slovní zásoby.
Umí pohovořit i napsat o tom, co budou muset
nebo moci dělat po vyučování nebo ve svém
volném čase.
Žáci dovedou říct, že se jim svírá žaludek,
třesou nohy,klepou kolena, mají trému.
Dovedou vyjádřit obavy – what if…
Žáci umí pohovořit o svých stravovacích
návycích.
Dovedou pojmenovat zdravá a nezdravá
jídla.Zvládají slovní zásobu na téma jídlo.
Dovede pojmenovat jednotlivé části těla,
běžná zranění a prostředky k jejich ošetření.
Umí získané vědomosti použít v rozhovoru u
lékaře, sdělí mu své potíže.
Získá nové poznatky o zemi, jejíž jazyk se
učí. Vytváří si komplexnější pohled na svět.
Dovede získat další informace z časopisů,
internetu a seznámit s nimi spolužáky.
Žáci rozumí slyšenému textu a podle obrázků
rozhodují o správnosti.Používají správné
gramatické struktury.

Kompete
nce

Učivo

UNIT 3 LIVING IN THE PAST
A – Iceman
Odborný text – práce s informacemi
Procvičovat tvoření otázek a odpovědí
G: minulý čas prostý a průběhový
B – Kids
Ústní interakce- používání výrazů
„on my own“ a příslovcí častosti
/always, usually, sometimes, never /
C – The good old days
Reading – práce s textem, srovnat život
dnes a dříve.
Převyprávět text
G: minulý čas modálních sloves
D – Inventions
Working with words – téma domácnost
a přístroje denní potřeby.
Poslech
G: materials, noun compounds
UNIT 4 FITNESS AND HEALTH
A – Get fit
Čtení textu o zdraví člověka
G: modální slovesa v budoucím čase
B – Kids
Téma módní přehlídka – text o pocitech
Everyday expressions – vyjádřit nepříjemné pocity, trému.Vazba „what if „
C – Are you a healthy eater
Zdravá výživa, diety- čtení,
komunikace
Sestavit svůj jídelníček
G: should, shouldn´t, dát radu
Projekt – A recipe
D – At the doctor
Slovní zásoba – parts of the body
Nemoci – podle obrázků pojmenovat
onemocnění
Rozhovor – at the doctor
Extension
The United Kingdom – práce s textem ,
reálie o Velké Británii
Revision
UNIT 5 IMAGINATION
A – Find the real you
Kvíz- jací jsme ve skutečnosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

D,Př
5.2.

Př,Domácnost
2.2.
5.2.

Skupinová ráce –
připravit zdravý
pokrm

Př

Z
3.1.

Ov
1.1.2.

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

Dovede vyjádřit politování – I´m sorry, I´m
afraid not Vede běžnou každodenní
konverzaci.
Umí správně číst text z učebnice. Dovede
vyhledat odpovědi v článku.

Poslech – rozeznávají zvuky, popisují osoby

Umí vést konverzaci, klást otázky a reagovat
na ně.Efektivně využívá získané informace.

Dovede popsat situaci s použitím správných
gramatických struktur předpřítomného času a
výrazů been / gone

Čte přiměřeně dlouhé texty, umí vyhledat
neznámé výrazy ve slovníku. Dovede napsat
krátký text o filmové nebo hudební osobnosti.
Žáci pracují s textem podle poslechu.
Doplňují text písně.
Seznámení se s reáliemi Austrálie. Žáci
vyhledávají další údaje o zemi . Pracují
s časopisy, encyklopediemi, Internetem.
Žáci čtou bajky s porozuměním a s použitím
slovníku
/ doplňková četba /. Používají podmínkové
věty.
Dovede používat gramaticky správné věty pro
vyjádření souhlasu
/ so+ an auxiliary verb + I nor/
Umí pracovat s odborným textem. Umí
pracovat se slovníkem.

Zná potřebné fráze a slovní obraty pro
vyjádření gratulace. Umí sdělit nové události
Umí pracovat s informacemi z různých
vědních oborů.Dovedou říct jak a čím je
životní prostředí znečistěno.
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

G: vazba – there´s someone…ing
přechodníky
B – Kids
Poslech a doplňování textu.
Reagovat na otázky – více možných
odpovědí
C – The light
Porozumění textu – poskládat
jednotlivé části podle sledu událostí.
Povídání o televizních pořadech.
G: see/ hear someone…ing
D – A sound story
Poslech
Working with words
G: přídavná jména
UNIT 6 FAME AND FORTUNE
A – One- hit wonder
Srovnání života v současnosti a v minulosti. Rozhovory
G: předpřítomný čas : since
B – Kids
Práce s textem, kde se hovoří o
zážitcích a zkušenostech.
Everyday expressions
G: been/ gone
C – Stunts
Čtení článku o kaskadérech, práce s
textem a s obrázky.
G:zkracování vět
D – Wheel of fortune
Televizní pořady, soutěže
Working with words – famous people
G: podstatná jména / přídavná jména
Extension – Australia
Získávání poznatků o Austrálii
Projekt: 1. Australia
2. The paranormal
Revision 3
UNIT 7 WORKING TOGETHER

6.1.

Z,Př
3.2.

Čj

A – Friends
Working with words – phrasal verbs
Bajky a jejich smysl
G: first conditional
B – Kids
Pokračování příběhu – osobní záměry
G: vyjádření souhlasu
C – Grand Prix
Čtení – příběh Grand Prix, přiřazování
textu a obrázků. Práce s odborným
textem.
Slovní zásoba
D – Congratulations
Sdělení novinky a reakce na ni gratulací
Psaní – E-mail
UNIT 8 OUR WORLD
Př, Z, M
5.4.
A – The oceans
Text o oceánech a jejich využití pro
lidstvo, znečistění oceánů
G: Trpný rod – přítomný čas

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup
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Dovede zareagovat na slyšené otázky
z nahrávky.
Zvažuje různé možnosti odpovědí.

Učivo

B – Kids
Poslech, čtení s vyhledáváním
správných odpovědí.
Vyjádření různých možností
C – Save the orphan bears
Dopis o záchranné akci osiřelého
medvíděte. Práce s textem.
G: trpný rod v čase minulém a
budoucím
D – The weather
Slovní zásoba - počasí
Sledovat počasí celý týden a ústně i
písemně vyhodnotit výsledky sledování
Extension
British summer – léto v Británii
Reálie
Projekt – Plakát o environmentálních
problémech
Revision

Dovede vyhodnotit informace o ohrožených
zvířatech. Napíše krátký dopis o vybraném
ohroženém živočichovi.
Zvládne slovní zásobu na téma počasí.
Rozumí poslechu nahrávky o počasí. Dovede
pracovat s mapou a použít správné zeměpisné
termíny.
Kreativně zpracuje formou plakátu ekologické
problémy současnosti nebo budoucnosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Př
5.2.

Z, Př

6.- 9. ročník
Výstup

Kompete
nce

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
kom
- žák rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
- žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se
týká osvojovaných témat
- žák rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Výstupy se plní v rámci učiva
jednotlivých ročníků

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

kom

Výstupy se plní v rámci učiva
jednotlivých ročníků

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
-žák vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických
materiálech
- žák rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

kom

Výstupy se plní v rámci učiva
jednotlivých ročníků

PSANÍ
žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
žák napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
žák reaguje na jednoduché písemné sdělení
žákovi jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

kom

Výstupy se plní v rámci učiva
jednotlivých ročníků

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

švp zš troubelice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Další cizí jazyk - Německý jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu 6.- 9.ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Německý jazyk (nebo ruský) bude vyučován v 7. – 9. ročníku dvě hodiny týdně jako
Další cizí jazyk.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího
jazyka.Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1.
Úroveň A1- Žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž
cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá.Představí sebe a ostatní
a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě,kde žije, o
lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá.Jednoduchým
způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.
Učivo- Zvuková a grafická podoba jazyka- fonetické znaky / pasivně / základní výslovnostní
návyky vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov- Slovní zásoba- žáci si osvojí slovní
zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probraných tematických okruhů práce se
slovníkem- Tematické okruhy- domov, rodina ,škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví,
jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok / svátky, roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny /, zvířata, příroda, počasí, reálie – Mluvnice- základní gramatické
struktury a typy vět / jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění /
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním

žák rozumí 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

Žák 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, volného času a
podobné otázky pokládá
Čtení s porozuměním

Žák 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
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Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, napíše jednoduché věty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, stručně reaguje na
jednoduché písemné sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 žáci propojují získané poznatky do širších celků
 žáci poznávají smysl učení
Postup:
 vedení žáků k ověřování výsledků
 zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou schopni pochopit problém
 žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup:
 kladení vhodných otázek
 umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
 žáci komunikují na odpovídající úrovni
 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup:
 vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
 vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,
skupinách
Kompetence sociální a personální
 žáci pracují ve skupinách
 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 žáci jsou schopni sebekontroly
Postup:
 hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti
 podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské
 žáci respektují názory ostatních
 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup:
 vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
 vedení žáků k diskusi
 vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si

Kompetence pracovní
 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup:
 napomáhání při cestě ke správnému řešení
 zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 7. ročník
Výstup

Kompetence

Umí pozdravit, rozloučit se, ví, kde bydlí,
představí se

Kom,uč,
sope –
prolínají
celým
vyučováním

Umí říci, kdo co dělá, kdo co dělá rád a nerad
/volný čas a zájmová činnost /
Umí pojmenovat věci kolem sebe, zvířata a
také popsat

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Učivo

Poznámky

1.lekce – Guten Tag! Wo wohnst Sociální rozvoj –
du? Auf Wiedersehen! /uč. Heute Komunikace
haben wir Deutsch – 1.díl. /
Vých. k myšlení
v evrop. a glob./
Objevujeme Evropu a
svět /
Multikulturní výchova
Vých. dem. občanaprolínají celým
vyučováním
2.lekce – Lernt Dana? /
3.os.jedn.čís., zápor slovesný –
sie lernt nicht, gern – nicht gern
3.lekce- Was ist das ? / Barvy /
4.lekce –Hallo ! / Opak. /
5. lekce – Meine Familie und ich
! / mein, dein v 1. a 4. pádě
jedn.čís.,1.pád zájmen – er, sie,
es, zápor – kein, sloveso – sein –
jedn. čís. /
6. lekce – Meine Schule und ich !
/ sloveso – haben – jedn. čís.,
pravidelná slovesa – jedn. čís.

Umí představit členy rodiny, řekne, kdo co
dělá

Umí pojmenovat základní školní pomůcky,
činnosti ve škole

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 8. ročník
Výstup

Kompetence

Učivo

Umí pojmenovat vyučovací předměty, dokáže
říci, co dělají v hodině němčiny

uč,kom,
sope, ob
– uvedené
kompetence
prolínají
celým
vyučováním

7. lekce / uč. Heute haben wir
Deutsch – 1.díl / Heute haben wir
Deutsch !
/ Pravidelná slovesa v jedn. a mn.
čísle, sloveso – haben v jedn. a mn.
čísle, podst. jména s určitým
členem ve 4. pádě jedn. čísla /

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Osobnostní a
sociální výchovaSociální rozvoj,
osobnostní rozvoj
Vých. k myšlení
v evrop. a
globál.souvislostech
–Objevujeme
Evropu a svět
Multikulturní –
Kulturní
diferenciace,
Multikulturalita

Poznámky
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Výstup
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Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Výchova dem.
obč.- Občanská
společnost a škola –
prolínají celým
vyuč.
Umí německy pojmenovat dny v týdnu, ví co
dělá dnes, celý týden

8.lekce- Meine Woche ! / sloveso –
sein v jedn. a mn. čís., pořádek
slov v oznam. větě /
9.lekce – Telefoniert ihr gern ? /
Hodiny, číslovky 1 – 20, rozkaz.
Zp. Ve 2.os. jedn. a mn. čís., věk,
ABC /
10.lekce – Geburtstag ! / Möchte,
podst.jm. s určitým členem ve
3.pádě jedn. čís., podst. jm. v 1. a
4. p. mn. čísla /
1.lekce – Wer ist das ?/ uč. Heute –
2.díl / měsíce, roční období /
2.lekce – Was kochen wir ? /
číslovky 20 – 1000, slovesa –
geben, nehmen, essen, mn. čís.
podst. jmen. ,zájmeno – wer /

Umí říci kolik je hodin, kolik má let, rozumí
základním pokynům v cizím jazyce při práci
ve třídě a dokáže na ně reagovat, umí počítat
do dvaceti
Umí poblahopřát k narozeninám, říci kdo co
dostane k narozeninám, kdo komu co daruje
Umí hovořit o sobě, představit kamaráda, zná
německy roční období ,názvy měsíců
Umí nakoupit, říci, co jí a pijí rádi

Umí říci kdo co umí, kam kdo jede základními
dopravními prostředky

3.lekce – Wir fahren zu Oma ! /
slovesa – fahren, können, větný
rámec , pžedložky – 3. pád – bei,
mit, zu, 3.pád zájmen – mein,
dein, 1., 3., 4. pád jedn.čís. podst.
jmen s členem určitým a neurčitým
a se zájmeny – mein, dein, kein/

Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 9. ročník
Výstup

Téma – Zájmová činnost – umí říci, že hraje
fotbal, hokej, volejbal,tenis, házenou,
košíkovou

Umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav

Umí se zeptat na orientaci ve městě, říci kam
jedou a jakým dopravním prostředkem
Umí říci, že jsou nemocní a jaké mají potíže
a co je třeba dělat pro uzdravení

Kompetence

Učivo

Uč, kom,
ob, sope –
prolínají
celým
vyuč.

4.lekce – Heute spielen wir gegen die
7A / 3.p. zájmen – ich, du, předložky
se 3.p. – zum – zur, beim, předložky
se 4.p. – für, gegen, ohne,
bezespojkové věty, časování slovesa laufen /

5.lekce – Familie Hoffmann wohnt
jetzt in München ! / 4.pád zájmen –
ich, du, 1., 3.a4.pád zájmen – ich, du,
předložky se 4. a 3.pádem – auf, in,
unter, časování sloves –müssen, lesen/
6.lekce – Gitti fährt nach Prag ! /zápor
– nichts, časování sloves – sprechen,
sehen, tykání – vykání/
7.lekce – Lisa ist krank ! /3.a 4.pád
zájmen – er, sie, es, 1., 3. a 4.p. –

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Vých. k myšlení
v evrop. a globál.
souvislostech –
Objevujeme
Evropu a svět
Multikulturní –
Kulturní
diferenciace,
multikulturalita
Osobnostní a
sociální výchova –
Sociální rozvoj komunikace,
osobnostní rozvoj –
prolínají celým
vyučováním

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

Umí popsat svoje oblečení
Umějí stručně vyprávět o pobytu na horách

Umějí povyprávět o tom, jak tráví víkend,
písemně – formou dopisu pozvat kamaráda
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Kompetence

Učivo

osobních zájmen v jedn.čís., časování
slovesa – schlafen /
8.lekce – Wir fahren ab ! / Slovesa
s odlučitelnými předponami, v ěty
typu – Es ist warm /
9.lekce – Wie war es im Gebirge ?
/Minulý čas slovesa – sein, haben –
préteritum, neurčitý podmět – man,
další slovesa s odlučitelnými
předponami /
10.lekce – So ein Zufall! / časování
slovesa – wissen, minulý čas
/perfektum/ pravidelných sloves /

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Další cizí jazyk – Ruský jazyk
Vyučovací předmět: Ruský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Ruský jazyk (nebo německý) bude vyučován v 7. – 9. ročníku dvě hodiny týdně jako
další cizí jazyk.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího
jazyka.Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1.
Úroveň A1- Žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž
cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá.Představí sebe a ostatní
a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě,kde žije, o
lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá.Jednoduchým
způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.
Učivo- Zvuková a grafická podoba jazyka- fonetické znaky / pasivně / základní výslovnostní
návyky vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov- Slovní zásoba- žáci si osvojí slovní
zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probraných tematických okruhů práce se
slovníkem- Tematické okruhy- domov, rodina ,škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví,
jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok / svátky, roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny /, zvířata, příroda, počasí, reálie – Mluvnice- základní gramatické
struktury a typy vět / jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění /
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním

žák rozumí 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

Žák 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, volného času a
podobné otázky pokládá

Čtení s porozuměním

Žák 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
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Psaní

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

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 žáci propojují získané poznatky do širších celků
 žáci poznávají smysl učení
Postup:
 vedení žáků k ověřování výsledků
 zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou schopni pochopit problém
 žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup:
 kladení vhodných otázek
 umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
 žáci komunikují na odpovídající úrovni
 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup:
 vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
 vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,
skupinách
Kompetence sociální a personální
 žáci pracují ve skupinách
 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 žáci jsou schopni sebekontroly
Postup:
 hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti
 podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské
 žáci respektují názory ostatních
 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup:
 vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
 vedení žáků k diskusi
 vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup:
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 napomáhání při cestě ke správnému řešení
 zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Ruský jazyk
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 7. ročník
Výstup

Kompetence

Umí se představit, říci, jak se kdo jmenuje,
kdo to je

Kom,uč,so
pe –
prolínají
celým
vyučování
m

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

1.lekce – Jak se jmenuješ ? / uč.
Raduga 1-nově /
Věty typu – Kdo je to? To je moje
maminka.
To není Jan, ale Jakub. Jmenuji se
Káťa.
Jsem Káťa.
Základní poučení o přízvuku,
rozlišování přízvučných a
nepřízvučných slabik
Písmena zbuky

Umí pozdravit při setkání a loučení, umí
představit
kamaráda/ kamarádku /, umí si telefonicky
domluvit
setkání

2.lekce – Seznamte se !
Intonace tázacích a oznamovacích vět
Písmena azbuky
1.pád podstatných jmen v oslovení
Oficiální a neoficiální oslovení
Číslovky 1- 10 v 1.pádě

Umí říci odkud kdo je, kde kdo bydlí, kolik
je komu let, který jazyk kdo zná a který se
učí, jak pozvat na návštěvu, jak poděkovat,
jak se omluvit

3.lekce – Mluvíte rusky ?
Upozornění na pohyblivý přízvuk
Písmena azbuky
1.pád číslovek 11- 20
Psaní – ně – u sloves
Pravopis jmen příslušníků národů
Spojení – dva- čtyři – hodiny, roky- pět
– hodin, let
Časování sloves – žít, vědět, mluvit
Počasí

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Sociální rozvojKomunikace
Vých. k myšlení
v evrop. a glob./
Objevujeme
Evropu a svět/
Multikulturní
výchova
Vých. dem. občana
–prolínají celým
vyučováním

Poznámky

1.-4.lekce
představují
počáteční
/ azbukové
období /-v
1.3.lekcích
probíhá
nácvik
psaní
azbuky
v pracovní
m sešitě
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Ruský jazyk
Ročník: 8. ročník
Výstup

Poznává jak kdo telefonuje, překonává
jazykové obtíže, jak se co řekne rusky

Umí pojmenovat členy rodiny, další
příbuzné, umí říci, kde se kdo učí,pracuje,
má-li sourozence

Umí říci, čím kdo chce / nechce / být, čím se
kdo chce
/ nechce / stát, jaké povolání kdo má, co
koho zajímá
/ nezajímá /, co se komu líbí / nelíbí /

Umí říci, kdo má koho / co / rád, co kdo rád
dělá, co kdo dělá ve volném čase, jak
někoho pozvat, jak přijmout a jak odmítnout
pozvání

Kompetence

Kom, uč,
sope –
prolínají
celým
vyučováním

Učivo

4. lekce – U Dimy na návštěvě
Nepřízvučné o, a
Pohyblivý přízvuk sloves – učit se,
podívat se
Intonace zvolacích vět
Souhrnné opakování azbuky
1.pád číslovek 30- 90 a 100 – 900
Podstatná jména po číslovkách
Podstatná jména – bratr, maminkav 1. a 3.pádě
Osobní zájmena v 1. a 3.pádě
Časování sloves – telefonovat, být,
učit se, podívat se
Lidské tělo
5. lekce – Naše rodina /uč. Raduga 1
– nově /
Změny intonace otázek podle jejich
smyslu
Pohyblivý přízvuk slovesa – učit se /
kde/
Podstatná jména po číslovkách – 2,
3, 4
Věty typu – Tatínek je lékař, je lékař
Věty typu – Máš bratra? Já mám
bratra.
Nemám bratra.
Osobní zájmena v 1. a 3. pádě
Přivlastňovací zájmena v 1. pádě j. a
mn. č.
Časování sloves – pracovat, učit se
/kde/
6. lekce -Povolání .
Výslovnost – dě, tě, ně - v přejatých
slovech
Věty typu – Tatínek pracuje jako
lékař
7. pád j. č. vybraných podst. jm.
Názvy profesí mužů a žen
4. pád osobních zájmen
Časování slovesa – chtít
Rozlišování slovesných tvarů – líbit
se, zajímat – v j. a mn.č.
7. lekce – Volný čas.
Opakování – výslovnost
nepřízvučných samohlásek
Výslovnost – tvrdého a měkkého – l
I.a II.časování – číst, žít, mluvit,učit
se
Zvratná slovesa
Slovesa se změnou kmen. souhl.psát, chodit
Slovesné vazby – hrát / na flétnu /,
hrát / tenis /
Zvířata

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Sociální rozvojKomunikace
Vých. k myšlení
v evrop. a glob./
Objevujeme
Evropu a svět/
Multikulturní
výchova
Vých. dem.
občana –prolínají
celým
vyučováním

Poznámky
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Učivo

Kompetence

Umí hovořit na téma, kdo se s kým chce
seznámit, kdo si s kým chce dopisovat, o co
se kdo zajímá, ví, jak napsat seznamovací
inzerát

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

8. lekce – Seznámení .
Výslovnost zakončení zvratných
sloves
Další slovesa se změnou kmen.
souhl.
Další zvratná slovesa
Slovesné vazby – zajímat se o
Skloňování osobních zájmen

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Ruský jazyk
Ročník: 9. ročník
Výstup

Kompetence

Umí se přihlásit do jazykového kurzu,
orientovat se ve školní budově, umí říci, kdy
začíná a končí vyučování,
umí říci, do které třídy kdo chodí / chodil /,
kde kdo byl a co dělal
Umí vyjádřit, jaký má kdo rozvrh, jaké má
kdo oblíbené předměty, jaké má kdo
známky, z jakého předmětu kdo psal / bude
psát / kontrolní práci /

Umí se orientovat ve městě, umí se ptát a
odpovídat na otázky jak se kam dostat, který
autobus, která tramvaj kam jede, co kdo
hledá, co kdo nemůže najít, kdo komu
pomůže, čím kdo jede / pojede, jel /
Umí říci, co kolik stojí, co komu koupit, co
komu sluší / nesluší /, co si kdo koupí /
koupil /, co kdo kupuje, co kdo viděl
v obchodě a ve městě, kdo koho potkal

Umí hovořit o tom, co si prohlédnout
v Moskvě a v Petrohradě, kdo tam už byl, co
se mu tam líbilo, kdo tam chce jet, kdy tam
kdo pojede, co si tam chce prohlédnout

Umí informovat o Praze zahraniční hosty,
která místa jim ukázat, umí reagovat na to, co

Kom, uč,
sope –
prolínají
celým
vyučováním

Učivo

1. lekce – Ve škole . / uč.Raduga 2
– nově /
Řadové číslovky v 1. a 6.pádě
Vyjadřování data / v odpovědi na
otázku /
Minulý čas
Vyjádření vykání
2. lekce – Ve vyučování ./ uč.
Raduga 2 –nově /
Předložkové vazby odlišné od
češtiny: po
/ z čeho /, po / časově – po
prázdninách /
Skloňování zájmen – kdo, co
Skloňování podstatných jmen typů
– obchod, pouzdro, týden,
fotografie v jedn.čís.
3. lekce – Jak se tam dostanu ?
Časování sloves – moci, pomoct, jet
Infinitivní věty typu – Jak se
jede…, komu zavolat…, co koupit,
kde máme vystoupit
Obec
4. lekce – V obchodním centru .
Časování sloves – koupit, zeptat se,
vzít
1. a 2. pád mn.č. podst.jm. typů –
obchod, pouzdro, škola
Pohyblivé – o -, - e – u podst.jm.
4.pád mn.č. neživotných a
životných podst.
jm.
Jídlo, oblékání
5. lekce – Dvě hlavní města Ruska .
Skloňování podst.jm. typů – místo,
budova v jedn.č.
Nesklonná podst jm.
Vazby s předložkami – po
prázdninách, z ruského jazyka –
shrnutí
6. lekce – Přijeďte do Prahy!
1. a 2.pád. mn.č. podst.jm. typů –

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Sociální rozvojKomunikace
Vých. k myšlení
v evrop. a glob./
Objevujeme
Evropu a svět/
Multikulturní
výchova
Vých. dem.
občana –prolínají
celým
vyučováním

Poznámky
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Výstup

si chtějí zahraniční hosté a studenti v Praze
prohlédnout, co je zajímá a na co se často
ptají, jak odpovídat na jejich otázky
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Kompetence

Učivo

týden, fotografie, místo, budova
Skloňování podst.jm. v mn.č. –
souhrn

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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5.2.2. Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Matematika
Vyučovací předmět: Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu 6.- 9.ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět
v 6. až 8. ročníku
4 hodiny týdně
v 9. ročníku
5 hodin týdně.
Vzdělávání v matematice zaměřeno na
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matem. postupů
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
- logické a kritické usuzování
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí
důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost
- práce s mapou, slevy, využití poměru,….
EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,….
EGS – srovnání států, HDP, grafy,….
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
 osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a
zobecňováním reálných jevů
 vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení
úloh)
 využívání prostředků výpočetní techniky
Učitel
 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
 vede žáky k plánování postupů a úkolů
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě
Kompetence k řešení problémů
Žáci
 zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
 provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
 učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
Učitel
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

100

švp zš troubelice
 vede žáky k ověřování výsledků
Kompetence komunikativní
Žáci
 zdůvodňují matematické postupy
 vytvářejí hypotézy
 komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 podle potřeby pomáhá žákům
Kompetence sociální a personální
Žáci
 spolupracují ve skupině
 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Žáci
 respektují názory ostatních
 formují si volní a charakterové rysy
 zodpovědně se rozhodují podle dané situace
Učitel
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její
výsledky
 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní
Žáci
 si zdokonalují grafický projev
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů
 vede žáky k ověřování výsledků
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6.
Výstup

Žák :
Počítá zpaměti i písemně, porovnává a zobrazuje
na číselné ose, zaokrouhluje, provádí odhady,
kontroluje výsledky početních operací, aplikuje
poznatky na úlohy z praxe, řeší a sestavuje slovní
úlohy.

Rozumí a správně používá základní geometrické
pojmy, rovinné obrazce a tělesa.
Má základní dovednosti rýsování.

Užívá des. čísla k vyjádření částí celku, počítá
s des. čísly zpaměti i písemně, porovnává a
zobrazuje na číselné ose, zaokrouhluje, provádí
odhady, kontroluje výsledky početních operací,
aplikuje poznatky na úlohy z praxe, řeší a
sestavuje slovní úlohy, používá pro kontrolu
složitějších výpočtů kalkulátor.

Chápe a používá pojmy násobek, dělitel,
prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo.
Rozhoduje o dělitelnosti čísel pomocí znaků
dělitelnosti, užívá rozkladů k určení společných
násobků a dělitele.
Čte a vztváří jednoduché diagramy.

Charakterizuje vzájemnou polohu: tří bodů v
rovině, dvou přímek v rovině, rozumí pojmům
totožnost, kolmost a rovnoběžnost dvou přímek.
Zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti

Kompete
nce

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

1. Opakování učiva I. st
Aritmetika:
Přirozené číslozápis, číselná osa, porovnávání
zaokrouhlování, početní výkony, slovní
úlohy

Geometrie:
Základní geometrické pojmy- bod, úsečka,
přímka, polopřímka,
Rovinné útvary – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh.
Jednotky délky, převody, obvod obrazce.
Jednotky obsahu, výpočet pomocí
čtvercové sítě.
Tělesa – krychle, kvádr, válec, jehlan,
kužel, koule
Konstrukce rovnoběžek, kolmic a jejich
využití v praxi, konstrukce čtverce,
obdélníku, trojúhelníku a kružnice.
2. Desetinná čísla
Desetinné číslo a zlomek jako část celku,
zápis des. čísel, zobrazení na ose,
porovnávání a zaokrouhlování, početní
operace a jejich vlastnosti, pamětné dělení
des, čísel čísly 10,100 a 100, užití při
převádění jednotek, slovní úlohy.

3. Dělitelnost přirozených čísel
Pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo
složené, sudé a liché číslo
Pravidla dělitelnosti.
Rozklad součin prvočísel, společný
násobek a dělitel, užití ve slovních
úlohách.
4. Grafy
Kartézská soustava souřadnic, procházky
po čtvercové síti, čtení z grafu,
interpretace dat.
5. Lineární a rovinné útvary
Přímka, polopřímka, opačná polp. úsečka
– jejich označení
Vzájemná poloha bodů a přímek v rovině.

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Kompete
nce

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

základních rovinných útvarů při řešení úloh.
Chápe pojem velikost úhlu, umí ji určit ve
stupňové míře měřením a výpočtem.
ozlišuje úhel pravý, přímý, ostrý, tupý; sčítá a
odčítá úhly a jejich velikosti - ve stupňové míře i
graficky.
Načrtne a sestrojí
trojúhelník.
Využívá potřebnou
matematickou symboliku.

Úhel

Intuitivně chápe pojem shodnosti geometrických
útvarů, rozpozná osově a středově souměrné
útvary.
Rozumí pojmům vzor –obraz, samodružný bod a
samodružný útvar. Umí zobrazit v osové a
středové souměrnosti přímku, bod, trojúhelník a
kružnici.
Umí sestrojit osu úsečky a úhlu a zná jejich
vlastnosti.

Shodnost, souměrnost
shodnost
osová a středová souměrnost

Druhy úhlů- úhel pravý, přímý, ostrý,
tupý;
Součet a rozdíl – početní i grafický.
Trojúhelník
vnitřní úhly v trojúhelníku, součet
vnitřních úhlů
v trojúhelníku
trojúhelníková nerovnost
rovnoramenný trojúhelník
rovnostranný trojúhelník

osa úsečky a úhlu

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 7.
Výstup

Kompete
nce

Učivo

Aritmetika
Žák :
Chápe zlomek jako část celku a umí ho zobrazit
např. na čtverečkovaném papíru. Volí
nejvhodnější způsob
zápisu racionálních čísel.
Upravuje zlomky rozšiřováním a krácením.
Používá pojmy: nepravý zlomek a smíšené číslo,
společný jmenovatel, rovnost zlomků.
Porovnává zlomky a uspořádá skupinu zlomků.
Počítá se zlomky.
Rozlišuje kladné a záporné hodnoty čísel, čísla
opačná. Řeší jednoduché problémy a modeluje
konkrétní situace pomocí celých čísel.
Rozumí pojmu absolutní hodnota čísla a umí ji
určit.
Počítá s celými čísly
Rozumí pojmu racionální číslo; chápe, že je
možné
jedno racionální číslo vyjádřit nekonečně mnoha
zlomky.Zapíše zlomek desetinným nebo
periodickým číslem.
Provádí početní operace v oboru racionálních

1.Zlomky
zlomek, desetinné číslo
úpravy zlomků
převrácené číslo, smíšené číslo
porovnávání zlomků
Početní operace se zlomky a vlastnosti
operací, složený zlomek,
Slovní úlohy
2.Celá čísla
kladné a záporné číslo, číselná osa
absolutní hodnota
operace s celými čísly,
3. Racionální čísla
racionální číslo

operace s racionálními čísly, vlastnosti
početních operaci s rac. čísly.
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Kompete
nce

Učivo

čísel. Porovnává libovolná racionální čísla.

Rozumí dělení celku na části v určitém poměru,
chápe poměr, zmenšení/zvětšení. Užívá poměr ke
kvantitativnímu vyjádření vztahu celek-část.
Chápe postupný a převrácený poměr. Zapíše a
upraví daný poměr. Změní/rozdělí základ v
daném poměru.
Řeší výpočtem situace vyjádřené poměrem.
Chápe úměru a rovnost, vypočítá neznámý člen
úměry.
Chápe trojčlenku a používá ji při řešení úloh z
praxe.
sestrojuje grafy přímých a nepřímých úměrností.
Chápe trojčlenku a používá ji při řešení úloh z
praxe.
Pracuje s měřítky map a plánů.

4.Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
poměr, postupný a převrácený poměr

úměra
přímá a nepřímá úměrnost, výpočty a
grafy
trojčlenka
mapa a měřítko

Geometrie
1.Rovinné útvary
Rozlišuje základní geometrické útvary a jejich
charakteristické vlastnosti,
určuje vrcholy, strany, úhly chápe smysl vět o
shodnosti trojúhelníků a používá je při řešení
úloh chápe vlastnosti výšek, těžnic, těžiště a
užívá je při řešení úloh, užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků, sestrojí
kružnici opsanou a vepsanou.

rýsuje n-úhelníky

určuje obvody a obsahy n-úhelníků

Rozlišuje pojem rovina a prostor a vztahy mezi
nimi
(průměty tělesa, stěny tělesa, úhlopříčka).
Vypočítá povrch tělesa. Načrtne a sestrojí sítě
základních těles.

Trojúhelník
věty o shodnosti trojúhelníků a jejich užití
konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus,
usu, Ssu
opakování osové a středové souměrnosti
konstrukce os vnitřních úhlů
kružnice vepsaná trojúhelníku
konstrukce os stran trojúhelníku
kružnice opsaná trojúhelníku
výšky trojúhelníku a jejich průsečíky
těžnice trojúhelníku, těžiště, jeho
vlastnosti
střední příčky trojúhelníku
Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky
n-úhelníky ((ne)pravidelné), čtverec,
obdélník, trojúhelník, rovnoběžník
(kosočtverec, kosodélník), lichoběžník,
deltoid, nekonvexní mnohoúhelníky
2.Obvody a obsahy
obvod a obsah rovnoběžníku
obsah trojúhelníku
lichoběžník - vlastnosti lichoběžníků,
druhy
lichoběžníků, obvod a obsah lichoběžníku
3.Hranoly
krychle, kvádr, hranol (kolmý) hranol
objem, povrch, síť hranolu

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 8.
Výstup

Žák :
Chápe alternativní vyjadřování části celku
různými způsoby (%, desetinným číslem,
zlomkem), vypočítá 50 %, 25 %, 20 %, 10 %, 5
% bez přechodu přes 1 %.
Vypočítá 1 % jako setinu celku.
Vypočítá procentovou část ( i větší než celek), jeli dán základ a počet procent. Vypočítá základ,
je-li dána procentová část a počet procent.
Vypočítá počet procent, jeli dána procentová
část a základ.
Řeší aplikační úlohy na procenta.
Provádí statistické šetření, vyhledává a třídí
informace, vyhodnocuje a vyvozuje závěry.
Umí určit aritmetický průměr, popř. medián,
modus a rozumí jejich významu.
Vytváří a čte diagramy

Určí druhou a třetí mocninu libovolného čísla.
Rozumí pojmu druhá odmocnina a umí ji určit
pomocí kalkulačky nebo tabulek
Využívá jednotek obsahu při výpočtech (i méně
užívané jednotky: ar, hektar). Využívá jednotek
objemu při výpočtech.
Chápe pojem mocnina s přirozeným
exponentem.
Sčítá, odčítá, násobí, dělí a umocňuje mocniny
s přirozeným exponentem.

Umí pracovat s číselným výrazem.
Sestaví jednoduchý výraz s proměnnou a určí
hodnotu výrazu pro danou proměnnou.
Na konkrétních mnohočlenech s jednou
proměnnou aplikuje pojmy člen, koeficient,
stupeň
mnohočlenu, hodnota mnohočlenu.
Matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím
proměnných .
Sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, dělí
mnohočlen jednočlenem.
Umí umocnit a rozložit dvojčleny
(a + b)2, (a – b)2, a2 – b2.
Rozloží mnohočlen na součin :

Kompete
nce

Učivo

ALGEBRA
1.Procenta
procento, promile

procentová část
základ
počet procent
slovní úlohy

2.Úvod do statistiky
statisticky soubor
statistická šetření
jednotka, znak, četnost
aritmetický průměr
medián, modus
diagramy, statistické diagramy sloupkový, kruhový,
histogram
standardní odchylka, rozptyl
3. Mocniny a odmocniny
druhá a třetí mocnina
odmocniny
druhá odmocnina

4. Mocniny s přirozeným mocnitelem
mocniny s přirozeným mocnitelem
operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem a jejich vlastnosti
zápis čísla v desítkové soustavě
pomocí mocnin deseti
zápis čísel v desítkové soustavě ve
tvaru
a . 10n, kde a < 10
5.Proměnné a výrazy, lomený výraz
číselný výraz
hodnota číselného výrazu
proměnná - výrazy s proměnnou
dosazování do výrazu
zápis slovního textu pomocí výrazů
celistvý výraz, mnohočleny
vzorce
rozklady
jednoduchý lomený výraz

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

švp zš troubelice
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Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

- vytýkáním, pomocí vzorce.
Počítá s lomenými výrazy a používá dovedností
získaných při práci se zlomky (společný
násobek)
6. Lineární rovnice
rovnost, rovnice

Chápe vztah a zápis rovnosti, porušení rovnosti,
vlastnosti rovnosti; význam zkoušky. Chápe
pojem kořen rovnice.
Při výpočtech používá ekvivalentní úpravy.
Řeší slovní úlohy a chápe rozdílnost zkoušky u
rovnice a slovní úlohy. Formuluje a řeší reálnou
situaci pomocí rovnice.
Vyjadřuje neznámou ze vzorce.

ekvivalentní úpravy
slovní úlohy řešené pomocí lineární
rovnice
úpravy vzorců
GEOMETRIE
1.Pythagorova věta
Vztahy mezi stranami v pravoúhlém
trojúhelníku
Využití Pyth. věty v praxi, slovní
úlohy, vytyčení pravého úhlu
v terénu.
2. Rovinné útvary
kružnice, kruh

Chápe vztahy mezi stranami v pravoúhlém
trojúhelníku a používá je při řešení úloh.
Řeší slovní úlohy pomocí Pyth. věty, vytyčí
pravý úhel pomocí provázku a 3, 4 a 5 dílů.
Zná pojmy kruh, půlkruh, výseč, úseč, kružnice,
poloměr, průměr, tečna, sečna.
chápe polohové vztahy: přímka – kružnice,
kružnice – kružnice
vypočítá délku kružnice a
obsah kruhu, zná číslo π

vzájemná poloha přímky a kružnice
vzájemná poloha dvou kružnic
délka kružnice, obvod a obsah kruhu
3. Konstrukční úlohy
množiny bodů dané vlastnosti,
základní pravidla přesného rýsování
rozbor, popis konstrukce, konstrukce,
diskuse

Charakterizuje útvary pomocí množin bodů dané
vlastnosti.
Využívá poznatků o Thaletově kružnici při
konstrukčních úlohách.
Zná pojmy soustředné kružnice a mezikruží a
umí
je narýsovat.
Využívá množin bodů dané vlastnosti k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

základní konstrukční úlohy - trojúhelníky, rovnoběžníky,
lichoběžníky,
čtyřúhelníky.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 9.
Výstup

Žák :
Upevnění vědomostí, zvýraznění vztahů mezi
jednotlivými kapitolami, ucelenější přehled o
učivu, rozšiřující pojmy, složitější výpočty.

Kompete
nce

Učivo

Opakování z předešlých ročníků
1. Množinové pojetí matematiky
2. Reálná čísla
3. Procenta, obtížnější slovní úlohy
4. Mocniny
5. Geometrické výpočty
6. Výrazy
7. Rovnice a obtížnější slovní úlohy,
nerovnice
ALGEBRA
1. Soustavy lineárních rovnic

švp zš troubelice
Výstup

Řeší soustavy rovnic metodou sčítací a
dosazovací a chápe, že řešením je uspořádaná
dvojice.
Umí převést řešení soustavy rovnic na řešení
jedné lineární rovnice.
Ve vhodných případech užívá grafického řešení.
Používá soustavy rovnic k řešení slovních úloh.
Upravuje lomené výrazy, určuje podmínky, za
kterých má výraz smysl. Krátí, rozšiřuje a
provádí početní operace s výrazy.
Převede rovnici s neznámou ve jmenovateli na
rovnici lineární.
Používá rovnic k řešení slovních úloh.

Používá soustavu souřadnic k řešení úloh.
Chápe funkce jako závislost proměnných.
Chápe vztah proměnné a závisle proměnné.
Rozpozná, zda závislost mezi dvěma veličinami
je
funkcí. Určí definiční obor funkce. Pro daný
prvek definičního oboru určí hodnotu funkce.
Určuje vlastnosti funkce (rostoucí, klesající,
konstantní). Vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí a grafem.
Rozpozná a používá pro řešení úloh lineární
funkci
(přímou úměrnost). Rozpozná a používá pro
řešení úloh lineární lomenou funkci (nepřímou
úměrnost).
Sestrojí graf funkce zadané tabulkou.
Chápe pojem orientovaný úhel a velikost tohoto
úhlu
v obloukové míře.
Rozumí využití podobnosti pravoúhlých
trojúhelníků
k zavedení funkce sinus, kosinus, tangens a
kotangens.
Využívá vlastností goniometrických funkcí
pravoúhlého trojúhelníka při řešení úloh z praxe.
Chápe pojmy peníze, inflace, jednoduché a
složené úrokování, úrok, daň, apod. a řeší s nimi
úlohy.
Rozeznává tělesa podle sítí a plášťů, sestrojuje
sítě
těles a plášťů.
Rozumí nárysu a půdorysu těles. Znázorní tělesa
ve volném rovnoběžném promítání.
Počítá povrchy a objemy těles. Rozlišuje rotační
tělesa a chápe, jak vznikají
Vypočítá povrch a objem koule
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Učivo

Metoda sčítací, dosazovací, grafická.

Užití při řešení slovních úloh.
2.Lomené výrazy
podmínka pro smysl lomeného výrazu
početní operace s lomenými výrazy.
3. Rovnice s neznámou ve
jmenovateli
řešení rovnic s neznámou ve
jmenovateli,
užití při slovních úlohách na
společnou práci.
4. Funkce
soustava souřadnic
funkce jako závislost, definiční obor a
obor hodnot funkce

vlastnosti funkce
přímá a nepřímá úměrnost
lineární funkce
kvadratická funkce ve tvaru y = ax2
Goniometrické funkce
orientovaný úhel, velikost úhlu v míře
obloukové, jednotková kružnice
trigonometrie pravoúhlého
trojúhelníku
funkce sinus, kosinus, tangens a
kotangens a jejich vlastnosti vztahy
mezi goniometrickými funkcemi.
Slovní úlohy z praxe.

5. Finanční matematika
jednoduché úrokování a složené
úrokování
GEOMETRIE
1. Tělesa
válec, jehlan, kužel, koule
zobrazovací metody, osový řez
povrchy a objemy
objem a povrch koule
2. Podobnost trojúhelníků

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

Rozlišuje shodné a podobné trojúhelníky a své
tvrzení umí zdůvodnit užitím vět o shodnosti a
podobnosti geometrických útvarů.
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nce

Učivo

věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
3. Základy rýsování

Věnuje pozornost kultuře, grafického projevu.
Umí užívat různé druhy čar a kótování. Rozlišuje
nárys, půdorys, bokorys a umí je narýsovat.
Používá různé zobrazovací metody (např.
perspektivu, volné rovnoběžné promítání).

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

švp zš troubelice

5.2.3. Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Informatika
Vyučovací předmět: Informatika
Charakteristika vyučovacího předmětu 5., 6. a 9.ročník
Časové, obsahové a organizační vymezení
Předmět informatika je realizován v 5., 6. a 9. ročníku po jedné hodině týdně. Dále je žákům,
kteří si nevyberou druhý cizí jazyk, nabídnuta možnost předmětu Cvičení z informatiky, který
se vyučuje 1 hodinu týdně a je zařazen do v průběhu 7. až 9. ročníku.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 9. ročníku
s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování
informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání
souborů se učí používat elektronickou poštu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
 zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití
informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání
využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u
jednotlivých programů, literaturu apod.
 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí
pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí
se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi
budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů
řešení je více
 vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho
praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní
 žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální
 při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
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 žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních,
při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že
každý člověk je různě chápavý a zručný
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Kompetence občanské
 žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí
dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání
své heslo ...)
 při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,
ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
 žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
zkratky pro zápis kompetencí
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 5.
Výstup

Žák se seznámí s pojmem informace, vývojem
předávání informací, návaznost informací a
práce na PC
Žák si osvojí základní pojmy z informatiky,
pozná základní prvky počítače, rozliší pojmy
SW a HW. Naučí se pracovat s myší, používat
klávesnici.
Seznámí se s funkcí operačního systému, jeho
vývojem a blíže pozná Windows. Naučí se
rozlišovat ikony, zástupce, zvládne základní
nastavení pracovní plochy, používá nabídku
Start, spouští jednotlivé programy, seznámí se
s adresářem PC a umí vtvořit na správném
místě složku a uloží (otevře) do ní soubor.
Seznámí se s aplikací malování, osvojí si
základy práce s touto aplikací a dovede ji
použít při jednodušších praktických úlohách.
Seznámí se s pojmem internet a jeho historií,
naučí se pomocí prohlížeče základní práci
s internetem, jako zdrojem informací
Seznámí se a naučí používat pro psaní textů
textový editor Word, naučí se požívat celou
klávesnici, provede s textem základní úpravy.
Při praktických příkladech využije různá
písma, použije k urychlení práce kopírování
textu, vloží do textu obrázek.

Kompetence

Učivo

Historie informací

prac,

Seznámení se PC, hygiena práce s PC

ob,

Operační systémy, základy systému
Windows

uč, řp

Aplikace Malování

kom

Internet, prohlížeče a základy práce s
internetem

uč, řp

Textové editory,
Word - nejrozšířenější textový
editor, základní prvky práce s textem

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Dě

VV

Poznámky

švp zš troubelice
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: 6.
Výstup

Kompetence

Žák se seznámí s otevíráním souborů v daném
programu, hlavní nabídkou, naučí se
nastavovat čas, používat spořiče obrazovky,
správnou instalaci a odinstalaci programů
pomocí nabídky z ovládacích panelu. Seznámí
se s údržbou dat, kontrolou disků.
Žák se seznámí s rozdílem bitmapového a
vektorového zobrazení, se základy práce
v programu Zoner Callisto, na pratických
příkladech ukáže využití vektorové grafiky.
Žák si prohloubí znalosti práce s textovým
editorem Word, naučí se formátovat text,
vkládat objekty, seznámí se záhlavím a
zápatím, prokáže svoje znalosti na náročnější
práci
Žák se seznámí s využitím prezentačních
programu, naučí se vytvořit jednoduchou
prezentaci v programu Power Poin.

Učivo

uč, řp

Operační systém Windows – rozšíření
znalostí z 5. ročníku

uč, řp

Vektorová grafika, program Zoner
Callisto

uč, řp

Textový editor Word – rozšíření
znalostí z 5. ročníku

uč, řp,
kom

Prezentace, základy programu Power
Point

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

VV

VV

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: 9.
Výstup

Žák si rozšíří svoje znalosti o tomto programu
a naučí se pracovat s křivkami, výplněmi
objektů, seskupovat objekty a vytvoří
náročnější práci.
Žák se seznámí s využitím tabulkových
procesorů, naučí se základům práce
s programem Excel, pozná výhodu práce se
vzorci, naučí se používat grafické zobrazení
tabulkových výstupů.
Žák se seznámí s digitální fotografií, dokáže
vytvořit jednoduchou fotku, přenést ji do PC a
dále ji zpracovat.
Žák se seznámí s tvorbou webových stránek,
jazykem HTML a vytvoří si jednoduchou
webovou stránku.
Žák se seznámí s v praxi často užívanými
programy pro zálohování dat, vypalováním
CD a DVD, multimediálními programy pro
přehrávání audio a video záznamů,
antivirovými programy a další ochranou PC
Žák prokáže svoje získané znalosti z oblasti
informatiky na závěrečné projektové práci.

Kompetence

uč, řp

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Vektorová grafika, program Zoner
Callisto – rozšíření znalostí z 6.
ročníku

VV

Tabulkové procesory, Excel

Ma, grafy, tabulky

Digitální fotografie

VV

kom,

Tvorba webových stránek

ob

Další v praxi často užívané
programy, upozornit na pirátské kopie
SW

kom, uč,
řp

Samostatná práce

Poznámky
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5.2.4. Člověk a společnost
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.

Dějepis
Vyučovací předmět: Dějepis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 2 hodiny
týdně .
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
- zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,…
- matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,…
- výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,…
- hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,…
- jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,…
- občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva,
volební systém,…
- tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,…
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů,
kreativita,…
VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance,
občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust,
ideologie,…
EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové
revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů,…
MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky,
stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur,.mezinárodní solidarita,…
EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států,
křížové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení
Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce,…
MDV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika,…
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
 vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Žák
 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT,AV
technika, )
 zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
 vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Žák
 vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti
 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování
 zařazuje do výuky diskuzi
 vede žáky k věcnému argumentování
 vede žáky k práci s různými typy textů
 vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
Žák
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,…
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální
Učitel
 vytváří příznivé klima třídy
 dodává žákům sebedůvěru
 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Žák
 účinně spolupracuje ve skupině
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
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 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
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Kompetence občanské
Učitel
 reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
 vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé
 motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
 pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví
Žák
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se
do situací ostatních lidí
 odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i
psychickému násilí
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně
se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Kompetence pracovní
Učitel
 požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
 umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
 vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žák
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
 využívá svých znalostí v běžné praxi
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Dějepis
zkratky pro zápis kompetence
k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Ročník: 6.
Výstup

Kompeten
ce

- uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
- uvede příklady zdrojů informací o minulosti,
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
- orientuje se na časové ose a v historické
mapě
- osvojí si základní periodizaci dějin
- rozpozná vývojová stadia člověka
Uč,
- charakterizuje život pravěkých sběračů a
kom,
lovců
sope,
- objasní význam zemědělství, dobytkářství a

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Úvod do studia dějepisu

Pravěk
Starší doba kamenná
Mladší doba kamenná

Poznámky

Muzeum
v
Uničově

Osobnostní a
sociální výchova –
učení, komunikace,
mezilidské vztahy,
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Kompeten
ce

Výstup

zprac.
kovů pro lidskou společnost
- pochopí podmínky a důsledky přechodu
k zemědělství
- pochopí podmínky vzniku řemesel
- pochopí důsledky oddělení řemesel od
zemědělství
jako podmínky pro rozvoj obchodu
- uvede příklady archeologických kultur na
našem
území
- uvědomí si nerovnoměrnost vývoje
v jednotlivých
oblastech světa
- pochopí souvislost mezi přírodními
podmínkami a
vznikem starověkých států
- seznámí se s podstatou společenského
uspořádání
- seznámí se s projevy náboženských představ
- uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly
součástí světového kulturního dědictví
- pochopí podstatu antické demokracie
- seznámí se s přínosem řecké civilizace pro
rozvoj
evropské kultury
- uvědomuje si vlastní a občanskou identitu,
nutnost respektovat identitu druhých, uvědomí
si prolínání
kulturních vlivů

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

kooperace
Environ. výchova –
člověk a příroda
Z – světové strany,
světadíly,
zemědělské oblasti,
orientace v mapě

Doba kovů

Naše země v období pravěku

Uč,
Starověk
kom, řp, Egypt
sope,
Mezopotámie
Foinikie a Palestina
Indie
Čína
Kočovné národy Asie
Systematizace učiva o starověkých
státech
Uč,
Řecko
kom, řp, - kořeny řecké civilizace
sope, ob - archaické a klasické období
- Makedonie
- helénismus

- učí se chápat formy státní moci
Uč,
Řím
- pochopí význam křesťanství pro vznik států kom, řp, - království
- uvede nejvýznamnější typy památek, které
sope
- republika
se staly součástí
- císařství
světového kulturního dědictví
- počátky křesťanství
- porovná barbarské civilizace se světem
- římská kultura
antiky
- rozpad říše
- uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech
- naše země v době římské
Evropy

Env.-příroda a
první civilizace

Vých.dem.obč. –
demokracie,
despocie, tyranie
Multikulturní –
sbližování a
prolínání kult. vlivů
v období helénismu
VV- řecké umění /
stavitelství,
sochařství,
malířství /
Čj – eposy, řecké
báje a pověsti
Vých.dem.obč. –
občanská práva,
republika

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 7.
Výstup

-osvojit si periodizaci středověku
- seznámí se s uspořádáním společnosti raně
feudálního státu, formováním národních států
- učí se chápat úlohu křesťanství a víry

Kompeten
ce

Uč,
kom,sop
e,
řp

Učivo

Středověk
Raný středověk
nový etnický obraz Evropy
byzantská, arabská a franská říše
první státní útvary na našem území

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Vých.k myšlení
v evrop. a glob.
souv.- formování
evropských států
Multikulturní – náš

Poznámky
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Výstup

- uvědomí si obohacení Evropy kulturními
podněty
z orientu
- seznámí se se státotvornou úlohou
panovnických
dynastií
- uvědomí si duchovní odkaz patronů českých
zemí
- učí se charakteristice dobového životního
stylu
z hlediska sociálního
- učí se chápat změny politické, hospodářské,
sociální
a kulturní
- seznámí se s rozmachem českého státu a jeho
významem ve střední Evropě
- učí se charakteristice dobového životního
stylu
z hlediska sociálního a etnického
- seznámí se s problémy, které vedly ke kritice
církve
a vyústily v českou reformaci
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Kompeten
ce

Učivo

český stát v době knížecí
formování prvních státních celků
v Evropě
boj mezi mocí světskou a církevní
křížové výpravy
románská kultura a životní styl
raného středověku

Uč,kom Vrcholný středověk
, sope,
- rozvoj řemesel a obchodu, vznik
ob,
měst
řp
a jejich význam
- český stát za vlády posledních
Přemyslovců
- nástup Lucemburků a vláda Karla
IV.
- gotická kultura a životní styl
jednotlivých
vrstev v období vrcholného
středověku
- konflikt mezi Anglií a Francií
- kritika poměrů v církvi a husitství
v Čechách
- uvědomí si okolnosti vzniku
Ob,
Pozdní středověk
středoevropského
kom,
- doba poděbradská
soustátí
uč,
- doba jagellonská
- humanismus a renesance
Raný novověk
Počátky novověku
Objevné plavby a jejich společenské
- seznámí se s pojmy humanismus, renesance
důsledky
a jejich projevy v kultuře, myšlení a životě
Uč,
Náboženská reformace
lidí
kom,
Počátky absolutních monarchií
- poznává důvody a význam objevných plaveb sope, řp Český stát v předbělohorských
a důsledky pronikání evropských civilizací
poměrech
do nově objevených zemí
Třicetiletá válka
- chápe pojem kolonie, uvědomí si význam
Občanská válka v Anglii
boje
za svobodu
- seznámí se s pojmem reformace, jejími
příčinami a cíli
- chápe podstatu pojmů absolutní moc,
absolutismus
- učí se chápat postavení českých zemí
v habsburské monarchii i v podmínkách
Evropy – rozdělení na katolický a reformační
blok
- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
- chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti
- osvojí si pojmy parlamentarismus a
Shrnutí
konstituční
monarchie

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

etnický původ
Env.- historické
památky

Env. – histor.
památky
Multikulturní –
poznávání jiných
kultur
VV, HV –
renesance/stav.,
soch., hudba /
Čj / lit. / humanismus
Vých. dem. obč. –
absolutní
monarchie,
konstituční
monarchie,
republika

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 8.
Výstup

- rozpozná základní znaky barokní kultury
- seznámí se se situací českých zemí a
vybraných evropských zemí po třicetileté
válce
- chápe význam osvícenství jako významného
myšlenkového předělu, který ovlivnil
politický
vývoj u nás v Evropě i na americkém konti –
nentu
- ujasní si pojem osvícenský absolutismus

Kompeten
ce

Uč,
kom.,
sope, řp,
ob
Baroko a životní styl
Upevňování vlády Habsburků po
třicetileté válce

Env. – historické
památky
VV,HV- baroko /
stav., soch., mal.,
hudba /
Čj – osvícenství,
poč. nár. obroz.
Rozvoj vzdělanosti v době osvícenství Vých. dem. obč. –
České země za vlády Marie Terezie a ústava, tři složky
Josefa II.
moci
Situace ve Francii, Rusku a Prusku,
vzestup Velké Británie

Uč,
kom,
sope, řp

Boj amerických osad za nezávislost,
vznik Spojených států amerických
Novověk od konce 18.stol. do r. 1914
Velká francouzská revoluce, její
průběh a význam pro Francii i
evropské dějiny
Napoleonské války a jejich důsledky
Průmyslová revoluce, modernizace
společnosti, změna sociální struktury

-učí se chápat okolnosti vzniku samostatné
ČSR

Vých. k myšlení
v evrop. a glob.
souv. – revoluce
USA, Fr., VB,
1848
Vých. dem. obč. –
občanská
společnost

Národní a osvobozenecké hnutí
Env. – prům. rev.
v Evropě, pojem vlastenectví a
– dopad na život.
požadavek národa na svobodný rozvoj protř.
Multikulturní –
Utváření novodobého českého národa rasismus –
otrokářství v USA
Rok 1848 v Evropě a v Čechách
Vv , Hv –
klasicismus,
Postavení českých zemí v habsburské romantismus
monarchii ve 2.pol. 19.stol., základní
Čj/lit/ - nár.
rysy české politiky, její představitelé
obrození,
romantismus
Procesy sjednocování v Německu a
Čj,Vv,Hv – umění
v Itálii
2.pol.19.stol a
Občanská válka v USA

- učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období
dvou nejničivějších světových válek

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Opakování – Periodizace
Základní pojmy
Období od 2.pol. 17.stol. do konce
18.stol.

- uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní
moci
a snahami nastupující buržoazie
- pochopí tři složky moci podle americké
demokratické ústavy
- uvědomí si důsledky definitivního rozbití
středověkých politických, hospodářských a
společenských struktur
- uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako
předpoklad a katalyzátor společenských
změn,
dopad na životní prostředí
- uvědomí si emancipační hnutí národů jako
důsledek změn ve společnosti
- chápe národní obrození jako jev
celoevropský,
jehož výsledkem je utvoření novodobých
národů
- seznámí se s příčinami a průběhem českého
národního obrození
- seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých
národních celků
chápe historický rozměr pojmu rasismus

Učivo

Uč,
kom,
sope, řp

Svět spěje ke světové válce
• První světová válka
• České země za první světové války
Shrnutí – Opakování 8.roč.

přelomu 19. a
20.stol.

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 9.
Výstup

Kompeten
ce

Uč,
kom,so
pe,řp
- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny
jejich nastolení v širších ekonomických a
politických
souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět

Učivo

Moderní doba
Vých. dem. obč. –
vznik totalitního
zřízení
Vznik ČSR, hospodářsko – politický
rozvoj republiky, sociální a
národnostní problémy

OV – problémy lidské
nesnášenlivosti,
Mezinárodně politická situace
životní názor
Evropy ve 20.letech
/náboženství /
Mediál. vých. –
Počátky fašistického hnutí
propaganda
Vých. dem. obč. –
SSSR v meziválečném období
pluralitní parlamentní
demokracie
Světová hospodářská krize a její
Vých. k myšlení
důsledky
v evrop. a glob. souv.1. a 2. svět. válka jako
První projevy fašistické agrese, vznik mezníky vývoje,
válečných ohnisek
vznik SN

- rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého
nacionalismu
- na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
-uvědomí si souvislost mezi nepříznivým
stavem
ekonomiky a tendencí řešit problémy
extrémními
způsoby

Kultura, věda a technika před
vypuknutím 2.svět. války

- seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou
ČSR
v období druhé republiky, protektorátu

Protektorát Čechy a Morava

Cesta k Mnichovu, Mnichovská
dohoda a její důsledky

Druhá světová válka
Domácí a zahraniční odboj
Mezinárodní konference a poválečné
uspořádání světa
Poválečné Československo v letech
1945 – 1948

- učí se úctě k odkazu účastníků odboje
- učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který
vyústil v únorové události 1948
- chápe možnost různé interpretace
historických
faktů a nutnost kritického přístupu k
interpretacím

- seznámí se s postavením ČSR
v mezinárodních
souvislostech
- učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Únorový převrat 1948

Uč,
kom,
ob, řp,
sope

Multikulturní –
rasismus 20. stol.,
lidská solidarita
během válek

Osobnostní a sociální
výchova,
Vých. dem. obč. –
holocaust
Vých. k myšlení
v evrop. a glob. souv.
– OSN
Vých. dem. obč. –
totalitní režim
Medián. vých. propaganda

Dějiny od poloviny 20. stol. do
současnosti
Postavení Československa a jeho
postupné začleňování do sféry vlivu
SSSR, projevy sovětizace ČSR ve
všech oblastech společenského
života i v každodenním životě lidí

- učí se chápat vznik a problémy existence
bipolárního
světa

Studená válka, rozdělení světa do
vojenských bloků

- uvědomí si nutnost respektovat identitu
druhých

Rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět

OV – mezinárodní
organizace,
mezinárodní vztahy
Vých. dem. obč. –
ČSR a komunismus,
Listina práv a svobod
a Charta 77
Vých. k myšlení
v evrop. a glob. souv.
– Východ X Západ,
NATO, Varšavská
smlouva

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

- seznámí se s vnitřní situací v naší republice /
události
r. 1968 /
- učí se chápat postupný rozpad východního
bloku
rozkladem komunistických systémů
- seznámí se s vnitřní situací v naší republice v
roce
1989 a s vývojem v 90. letech – vznik ČR
- zavedení demokratického režimu
- hrozba terorismu
- vliv médií na každodenní život a politické
dění
- ujasnění si začlenění ČR do integračního
procesu
/ vstup do EU /
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Kompeten
ce

Učivo

Vnitřní situace v zemích východního
bloku / krizové projevy /
Charakteristika západních zemí / na
vybraných příkladech /
Krize sovětského impéria a „
perestrojka „
Obnova demokracie ve východní
Evropě a „ sametová revoluce „
Rozpad Československa, vznik ČR
Česká republika na přelomu tisíciletí
Technika, věda a kultura ve 2.pol.
20.stol. ,
Evropská integrace, globalizace

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Vých. dem. obč. –
demokracie, formy
vlády
Vých. k myšlení
v evrop. a globál.
souv. – revoluce 1989,
začlenění ČR do
integračního procesu –
vstup do EU
Mediál. vých. –
sdělovací prostředky a
politika
Čj – literatura 2. pol.
20.stol.
Vv, Hv – umění 2.pol.
20. stol.

Poznámky

švp zš troubelice
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.

Občanská výchova
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Občanská výchova je v 6. – 9. ročníku vyučována jako samostatný předmět s jednohodinovou
týdenní dotací.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu občanská výchova je zaměřeno na:
-postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientace ve významových okolnostech společenského života
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
- vedení k sebepoznání
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – sociální a osobnostní rozvoj
VDO – občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém
životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
MKV – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního
smíru a solidarity
EV –lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
 vede žáky k ověřování důsledků
 poskytuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Žáci
 vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané
poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
 získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 klade otevřené otázky
 umožňuje volný přístup k pomůckám
Žáci
 tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a
umí nalézt řešení
 pokouší se kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
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Kompetence komunikativní
Učitel
 zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
 vedení žáků k výstižnému souvislému a kultivovanému projevu
 podněcuje žáky k argumentaci
 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
Žáci
 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
 komunikují na odpovídající úrovni
 umí využívat ke komunikaci vhodné technologie
Komunikace sociální a personální
Učitel
 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Žáci
 umí spolupracovat v týmu
 upevňují dobré mezilidské vztahy
 umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Kompetence občanské
Učitel
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Žáci





znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
respektují názory ostatních
formují si volní a charakterové rysy
rozhodují se zodpovědně podle dané situace

Kompetence pracovní
Učitel
 dodává sebedůvěru
 napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení
 vede ke správnému způsobu používání techniky a vybavení
Žáci
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
 jsou vedeni k dodržování pracovních povinností, návyků, termínů
 jsou vedeni k posilování zodpovědnosti
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Občanská výchova
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6.
Výstup

Kompeten
ce

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Zná významné dny a státní svátky.
Dokáže vysvětlit význam pranostik, zvyků,
tradic.
Využívá čas v praktickém životě, relativnost
času,změří čas.
Člověk- nedílná součást přírody.
Postavení rodiny v dnešní společnosti.
Význam rolí v životě dnešního člověka
Síla rodinných vazeb-citová funkce rodiny.
Vytvoření rodiny- biologická funkce rodiny.
Bezpečnost dětí- ochranná funkce rodiny.
Peníze a majetek- materiální funkce rodiny.
Vliv rodiny na výchovu- výchovná funkce
rodiny.
Náhradní výchova,příčiny k umístění
v náhradní rodinné péči.
Adopce, adopce na dálku.

Úvod k výuce občanské výchovy
Člověk v rytmu času
a) Čas nezastavíš
b) Cyklus přírody
Rodinný život
a) Rodina
b)Rodinné příbuzenské vztahy.
c)Manželství
d)Funkce rodiny
e)Když vlastní rodina chybí

OSV –mezilidské
vztahy, 1.2.2
OSV – komunikace, P1.2.3
rodokme
OSV n
Sebepoznání a
sebepojetí, 1.1.2
Vznik samostatného
Československého
státu.
17. listopad
Vánoce

Vysvětlí, proč je hrdý na svou školu.
Zná její tradice.
Respektuje pravidla školního života, školní
řád, parlament.
Vhodně využívá čas k učení a
odpočinku.Snaží se utvářet dobré mezilidské
vztahy ve škole, ve třídě.
Zná významné rodáky a slavné osobnosti.
Uvede příklady významných staveb.
Seznamuje se s podílem občana na životě své
obce, s prací obecní samosprávy.
Zamýšlí se nad pořádkem v obci a nad
ochranou životního prostředí.

Život ve škole
a) Škola –základ života
b) S pravidly i ve škole
c)Umění učit se

VDO- občanská
společnost a škola,
2.1

Snaží se posuzovat život v regionech.
Zamýšlí se nad důležitostí znalosti cizích
jazyků.
Poznává státní symboly, zná jejich důležitost.
Vyjmenuje rozdělení státní moci.

Má vlast
a) Život v regionech
b) Kolik řečí znáš
c)Státní symboly
d)ČR- demokratický stát

Poznává významná místa naší země.
Poznává národní bohatství, zvyklosti a tradice.
Slavní umělci, sportovci, prezidenti,…
Seznamuje se s Bratrušovskou tragédií

Z historie
a)Významná místa
b) Tradice, zvyklosti, národní bohatství
c) Slavné osobnosti minulosti i dneška
d) Bratrušov

Sv. Václav,Den
české státnosti

P- koláč
času

Tři králové

Domov je tam..
a)Místo, kde žijeme
b)Obec, obecní zřízení
c) Beseda s kronikářem obce
d)Životní prostředí a já jako občan

VDO – formy
participace občanů
v politickém životě,
2.3
EV – vztah člověka
k prostředí, 5.4
Masopust
VDO- principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování, 2.4
Velikonoční svátky

P–
obecní
znak
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Kompeten
ce

Výstup

Učivo

Člověk a lidská práva.
Podobnost lidí.
Seznámení s dokumenty a práce s nimi.
Práva a povinnosti – dcery,syna, vnuka,
vnučky,…občana,žáka…..
Konflikt a jeho řešení.

Miniúvod do lidských práv
a) První krok k lidským právům
b) Ty, já, on,…
c) Dvě strany mince
d) Moje práva – tvoje práva

vyjádří své možnosti, jak může v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v
situacích ohrožení a obrany státu
rozumí povinnostem občana při zajišťováni

Z historie
Bratrušov

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

Stát a hospodářství

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Pálení čarodějnic
MV – práce
v realizačním týmu, P- lidská
6.7
práva
VDO - občan,
občanská
společnost a stát,
2.2

Miniúvod do lidských práv

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 7.
Výstup

Seznámí se s pojmy, rozlišuje sociál. skupiny.
Upevňuje vztahy v rodině.

Seznámí se s pojmy a vysvětlí je.
Rozlišuje druhy umění.
Diskutuje, v čem spočívá krása.
Porovná pravidla náboženských systémů.
Zamyslí se nad významem náboženství,
respektuje přesvědčení druhých.
Ocení krásy naší země.
Aktivně přistupuje k ochraně životního
prostředí.

Rozlišuje důležité potřeby, snaží se je
uspokojovat, aniž by poškodil druhé.
Respektuje cizí majetek, využívá a chrání
majetek vlastní.
Uvědomí si vlastní spoluzodpovědnost za
fungování státu.
Seznamuje se s různými způsoby podílení se
na veřejném životě.
Seznámí se s EU, uvědomuje si vzájemnou
spolupráci mezi zeměmi, zajímá se o dění ve
světě.

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

1. Život mezi lidmi
a) Patříme k lidem
b) Vliv rodiny
c)Ve škole
d) Mezi vrstevníky
e)Komunikace, média
2. Člověk a kultura
a) Kultura a umění
b) Krása kolem nás
c)Víra a náboženství
d)Nejstarší formy náboženství
e) Slušnost pro každý den
f)Kam za kulturou
3. Přírodní a kulturní bohatství
a) Krásy naší země
b) Ochrana přír. a kulturního bohatství

Čj

4. Majetek v našem životě
a) Naše potřeby
b)Majetek a vlastnictví
c) Mít nebo být?
5. Řízení společnosti
a) Stát
b) Cesta k demokracii
c) Volby
d) Začlenění do veřejného života
6. Svět kolem nás
a) Spolupráce mezi zeměmi Evropy
b) Tolerance k národnostním menšinám

D,Z,Lv

projekt

Z,D

Beseda
se
starostou
obce

OSV 1.3.1

D,Lv,Vv,Čj

projekt

MKV 4.2
OSV 1.3.2

Z,Př

projekt

EV 5.3
EV 5.4

VDO 2.2
VDO 2.3
Z,D,Lv,Čj
EEG 3.3
MKV 4.3
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Kompeten
ce

Výstup

Vnímá rozdíly mezi občany jednotlivých zemí
a nepovažuje toto za důvod k nepřátelství.
Vcítí se do situace diskriminovaného člověka.
Pochopí metodu konsensu.
Seznámí se s některými dokumenty lidských
práv.
Uplatňuje lidská práva v reálných situacích,
posuzuje vlastní práva a práva jiných.
Zamyslí se nad původem diskriminace a
xenofobie, rozpozná, co je dobré a morální.
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich
ochrany
Základní práva spotřebitele
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
- na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

MKV 4.4

7. Lidská práva
a) Lidská práva v dokumentech
b) Rovnost a nerovnost
c) Svoboda
d) Morálka a mravnost
e) Všeobecná deklarace lidských práv
Majetek v našem životě

Lv,D
VDO 2.4
MKV 4.5

Lidská práva
Svět kolem nás – globální svět

Stát a hospodářství

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 8.
Výstup

Chápe rozdíly mezi lidmi, biologické,
psychické a sociální změny.
Vnímá sebe jako osobnost, pokouší se
poznávat sám sebe.
Pochopí rozdílnost charakterů a diskutuje o
nich.
Chápe z různých úhlů pohled na vnější a
vnitřní svět.
Puberta, adolescence, temperament, vlohy,
schopnosti, dovednosti,genialita,…..
Snaží se o smyslové vnímání skutečnosti.
Vnímání, vjem, smyslové klamy, sociální
vnímání a poznávání, všímavost a
představivost.
Snaží se o rozumové poznávání skutečnostimyšlení, řeč,myšlenkové operace, řešení
problémů.
Přemýšlí o paměti, zapomínání, pozornosti,
hře, učení,citech – jejich druzích a
vlastnostech.
Rozezná různé druhy jednání.
Seznámí se s asertivními právy a povinnostmi.
Vnímá a pokouší se zvládat a řešit stres,
konflikt.
Zabývá se svým duševním zdravím , relaxací.
Chápe dělbu práce jako důležitou formu
rozvoje trhu a naší ekonomiky.

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

1.Osobnost
a) Co je už za mnou
b) Kde právě jsem
c) Jak se znám
d) Co chci
e) Co mohu

Lv,Př, VZdr

2. Psychické procesy a stavy
a) Jak poznávám a vnímám
b) Jak myslím a tvořím nové
c) Jak si pamatuji a soustředím se
d) Jak se učím
e) Jak prožívám své city

Př,Lv, VZdr,Lv

3. Člověk v sociálních vztazích
a) Umím se přiměřeně prosazovat?
b) Zvládnu náročné životní situace?
c) Umím žít zdravě?

VZdr,Lv
OSV 1.3.2
OSV 1.1.5
MKV 4.1

4. Hospodaření
a) Ten umí to a ten zas tohle…

OSV 1.1.2
OSV 1.3.1

Poznámky
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Kompeten
ce

Výstup

Učivo

Uvědomí si fungování trhu, nabídky a
poptávky.
Vnímá cenu zboží, rozlišuje výrobní a
nevýrobní odvětví.

b) Přejete si prosím?
c) Nakupujeme…

Seznámí se s některými morálními a právními
normami, s následky porušování norem.
Vnímá právo jako systém.
Zná Ústavu ČR a její strukturu.
Seznámí se s mocí zákonodárnou, výkonnou a
soudní.
Hodnotí a rozebírá Listinu lidských práv a
svobod, zná ombudsmana.
Pokouší se orientovat na české politické scéně.
Zná vrcholné orgány EU, jejich funkce i
povinnosti.

5. Právní minimum
a) Právo je minimum morálky
b) Právo je systém
c) Ústava
d) Moc zákonodárná
e) Moc výkonná
f) Moc soudní
g) Základní práva a svobody
h) Politika
ch) Právo v Evropě
kom.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

D,Z,Lv
VDO 2.2

VDO 2.4
MKV 4.5

Stát a hospodářství

přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a
navrhne, kdy je využít
nakládání s volnými prostředky a způsoby
krytí deficitu
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
popíše pravidla reklamace výrobku nebo
služby
státu a do kterých oblastí stát směruje své
výdaje
-na příkladech uvede povinnosti občana při
obraně státu

Globální svět

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 9.
Výstup

Zná život v naší obci, je seznámen s řízením
obce. Chápe význam komunálních voleb.
Je seznámen s prací obecního úřadu,s právem
na informace, právy a povinnostmi občanů.
Je hrdým občanem našeho státu, zná postavení
občana v demokratické společnosti, vnímá
tolerantně postavení cizinců, emigrantů
ČR je součástí Evropy a EU, zná naše práva i
povinnosti.
Seznámí se s významem práva, právním
řádem ČR, zákony, právními předpisy a
právními normami, právním vědomím.
Chápe právní vztahy mezi fyzickými a
právními osobami, způsobilost k právním
úkonům.
Rozlišuje typy různého práva, dokáže říci, co
je obsahem Občanského zákoníku a aplikovat

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

1.Občan
a) Já jako občan obce
b) Na úřadu
c) Jsem občanem státu
d) Jsem občanem Evropské unie

D,Z,Lv

2. Občan a právo
a) Odvětví práva ČR
b) Občansko právní vztahy
c) Vlastnictví zavazuje
d) Ochrana majetku
e) Smlouvy
f) Odpovědnost za škodu

VDO 2.2

VDO 2.2
VDO 2.3
OSV 1.1.5
MKV 4.3
EGE 3.3

Poznámky
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Výstup

do praxe.
Umí se orientovat ve vlastnickém právu.
Rozlišuje různé typy občansko právních
smluv. Chápe důležitost odpovědnosti občana
za způsobilou škodu.
Rozlišuje trestný čin a přestupek.
Zná průběh občanského soudního řízení.
Pochopí základní rozlišení trestního práva,
vysvětlí a pochopí rozdíly mezi pojmy
prevence a postih.
Posoudí význam vlastního názoru na otázku
zodpovědnosti za vlastní jednání.
Rozdíl v trestní zodpovědnosti mladistvých.
Získá přehled o situaci na trhu práce.
Pozná smysl práce , uvědomí si důležitost
práce a začlenění člověka do společnosti.
Uvědomuje si, co má být obsahem pracovní
smlouvy.
Diskutuje o rizikových faktorech volby
životního partnera.
Seznámí se s právními předpoklady
manželství, dokáže diskutovat o pojmech
manželství a rodičovství.
Diskutuje o rodičovské zodpovědnosti,
náhradní rodinné péči, mezinárodní adopci.
Analyzuje vlastní i cizí postoje.
Seznámí se s hospodářskou politikou státu,
státním rozpočtem, národním
důchodem,daňovým systémem.
Umí vysvětlit základní funkci trhu a tržní
ekonomiky ve státě.
Pochopí proč občané platí daně, pozná, jak
stát pomáhá potřebným občanům.
Umí se orientovat v systému sociálního
zabezpečení.
Seznámí se s různými peněžními ústavy,
úvěrem, úrokem, elektronickým
bankovnictvím.
Uvědomuje si důvody začleňování ČR do
mezinárodních struktur.
Uved příklady činností významných
mezinárodních společenství.
Pochopí význam bezpečnosti státu pro život
občanů,uvědomuje si potřebu členství našeho
státu v NATO.
Vysvětlí pojmy – populační exploze,
ekologická stopa, terorismus, globalizace.
Uvědomuje si existenci sociálních pozic a rolí,
pokouší se s nimi vypořádat.
Odpovědně volí životní cíle, hledá cesty
k jejich realizaci.
Zná cesty, jak zvládat neúspěchy a krize.
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané
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Kompeten
ce

Učivo

3. Právní ochrana
a) Orgány právní ochrany a sankce
b) Přestupky a právní řízení
c) Občanské soudní řízení
d) Trestní právo
e) Děti a paragrafy
4. V pracovním poměru
a) Správná volba
b) Každé povolání si žádá své
c) První brigáda, první zaměstnání
d) V zaměstnání
5. Rodina a zákony
a) Rodina
b) Rodiče a děti

Př,Lv,VZdr
OSV 1.3.2

6. Hospodaření
a) Stát a národní hospodářství
b) Státní rozpočet
c) Záchytná sociální síť
d) Peněžní ústavy
e) Právní subjekty podnikání

Z,D

7. Globální svět
a) Problémy současného světa
b) Mezinárodní organizace a
společenství
c) Ohrožené životní prostředí
d) Příliš mnoho lidí- příliš problémů

Z,Lv

8. Životní perspektivy
a) Životní plány a cíle

Lv,VZdr

Stát a hospodářství

obchodu a služeb, uvede příklady jejich
-diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního
jednání a uvede příklady korupčního jednání
-objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Právní ochrana
Globální svět

OSV
OSV
EV
MV
MV
MV

1.2.4
1.2.3
5.3
6.1
6.3
6.5

Poznámky

švp zš troubelice
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5.2.5 Člověk a příroda
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Fyzika
Vyučovací předmět: Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Fyzika je na ZŠ Troubelice vyučován v rámci vzdělávacího oboru
Člověk a příroda, a to 2 vyučovací hodiny týdně v 6., 7. a 8. ročníku a 1 vyučovací hodinu
týdně v 9. ročníku.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do jednotlivých ročníků takto:
6. ročník:
1) Vlastnosti látek a těles
2) Měření fyzikálních veličin
3) Elektrický obvod
7. ročník:
1) Pohyb těles. Síla
2) Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
3) Světelné jevy
8. ročník:
1) Práce. Energie. Teplo
2) Elektrické jevy
3) Zvukové jevy
4) Počasí kolem nás
9. ročník:
1) Elektromagnetické jevy
2) Střídavý proud
3) Vedení el.proudu v polovodičích
4) Elektromagnetické záření
5) Světelné jevy a jejich využití
6) Jaderná energie
7) Země a vesmír
8) Čemu jste se ve fyzice naučili
V průběhu každého ročníku jsou zařazeny pro žáky samostatné Laboratorní práce, podle
možností časových a dle vybavenosti školy v počtu 1 – 5, nejméně však realizovaný počet
jsou 3 samostatné laboratorní práce.
Formy a metody práce dále užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- exkurze
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
- skupinová práce – využití pracovních listů, odborné literatury, internetu apod.
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
Ve vzdělávacím předmětu Fyzika se prolínají průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova – OSV
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Rozvoj sociálních schopností a dovedností pro kooperaci
Řešení problémů a rozhodovacích dovedností
Rozvíjení dovednosti dobré komunikace
Utváření a rozvíjení základních dovedností pro spolupráci
Uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
Na konkrétních příkladech se žáci učí překonávat nesprávné intuitivní představy
o vztahu pohybu a síly
 Rozvíjí své experimentální dovednosti
 Poznávají úlohu pokusu v získávání poznatků o přírodních zákonitostech
 Dobré vztahy k dalším složkám životního prostředí, respektování práv druhých lidí
Výchova demokratického občana – VDO
Rozvoj formulačních, argumentačních schopností a dovedností
Zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání
Samostatné a odpovědné řešení problémů, podílí se na rozhodnutích celku s vědomím
vlastní odpovědnosti při řešení problémů ve skupinách
 Empatie a respekt k fyzicky namáhavé práci
 Společná komunikace, uvažují o problémech v širších souvislostech a učí se kritickému
myšlení
 Podpora vlastní aktivity a kooperace
2.




3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – EGS
 Zavedení a užívání metrické soustavy (nutnost kooperace v EU)
 Využití obnovitelných zdrojů energie u nás a v různých evropských zemích, nutná
spolupráce
 Omezení znečišťování životního prostředí v souvislosti s ozonovou dírou
a skleníkovým efektem
 Význam deštných pralesů pro udržování čistého vzduchu (vlhkost vzduchu)
 Poznání a pochopení díla významných Evropanů (Rentgen, Maxwell, Hertz, Einstein,
Fermi, M.Curie-Sklodowská, P.Curie a další)
 Ilustruje na příkladech význam objevů fyziků Evropanů
 Rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní, např.při vysvětlení
globálních vlivů na životní prostředí
4.











Environmentální výchova – EVO
Koloběh vody v přírodě, vidí význam ochrany vodních zdrojů
Globální oteplování Země a jeho důsledky
Využívání energie, znají způsoby šetření energií (volba optimálního spotřebiče podle
jeho energetické náročnosti – třída A - G, vhodná tepelná izolace domů)
Získávat informace o ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat
a domýšlet možné důsledky (ekologické způsoby vytápění, využití energie slunečního
záření)
Vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie (včetně energie
jaderné), možnosti a způsoby šetření
Orientují se v přednostech i omezeních využití obnovitelných zdrojů energie, zejména
v podmínkách ČR a Evropy
Ekonomické využívání zdrojů světel – omezení světelného znečištění vhodnými zdroji
světla (rušení astronomických pozorování)
Posoudí využití spalovacích motorů v dopravě z hlediska ekologického
i ekonomického, vyhledávají a posuzují informace o výzkumech nových motorů
a pohonných látek, šetrnějších k životnímu prostředí (vodíkové motory, bioplyn,
bionafta)
Poznávají způsoby ochrany před hlukovým znečištěním prostředí
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5. Mediální výchova – MDV
 Schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií- tisk,
rozhlas, televize, internet (doprava, zemědělství apod.)
 Sledují předpovědi změn teplot, orientují se v grafech změn teplot
 Vyhledávají zajímavé údaje o rekordních rychlostech v různých sportovních i jiných
odvětvích, o zajímavých optických jevech v atmosféře (duha) a dokáží je prezentovat
písemnou nebo ústní formou
 Sledují a kriticky posuzují informace o využívání různých zdrojů energie z hlediska
jejich vlivu na životní prostředí
 Vytváří mediální sdělení (např. prezentace výsledků práce skupiny apod.)
 Využívají a kriticky analyzují informace z přírodovědné oblasti v tisku a v hromadných
sdělovacích prostředcích
Výchovné a vzdělávací strategie rozvoje klíčových kompetencí žáků ve vzdělávacím
předmětu fyzika:
1. Kompetence k učení
 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu
a celoživotnímu učení
 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
2. Kompetence k řešení problémů
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém,
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení,
nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů
logické, matematické a empirické postupy
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
3. Kompetence komunikativní
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 rozumí 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
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 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
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4. Kompetence sociální a personální
 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
5. Kompetence občanské
 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí,
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje
společnosti
6. Kompetence pracovní
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,
plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Fyzika
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6.
Výstup

Žák :
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a
vzájemně na sebe působí
změří velikost působící síly

Kompeten
ce

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

Vlastnosti těles
tělesa a látky
vlastnosti pevných, kapalných a
plynných látek
částicová stavba látek
síla, gravitační síla
měření síly
elektrické vlastnosti látek
magnetické vlastnosti látek

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV – rozvoj
schopností poznávání,
kooperace

VDO – rozvoj
formulačních,
argumentačních
schopností a dovedností
ENV – koloběh vody
v přírodě

Poznámky

OSV
1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
1.1.4,
1.1.5
1.2.2
1.2.4
1.3.1
VDO
2.1
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Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

CH, Z, Tv, Inf, PřV
změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických
problémů

Měření fyzikálních veličin
měření délky
měření objemu
měření hmotnosti
hustota
měření času
měření teploty

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

sestaví správně podle schématu el.obvod
a analyzuje správně schéma reálného obvodu

Elektrický obvod
el.proud
vodiče el.proudu, el.izolanty
tepelné účinky el.proudu
magnetické pole el.proudu
rozvětvený el.obvod
bezpečné chování při práci
s el.přístroji a zařízeními

OSV - rozvoj schopností EGS
poznávání, kooperace
3.1, 3.2
MDV - sleduje
předpovědi změn teplot
(tisk, rozhlas, televize),
orientuje se v grafech
změn teploty
EGS – zavedení
a užívání metrické
soustavy (nutnost
kooperace v EU)
ENV – globální
oteplování Země a jeho
důsledky
MDV - vzájemná
spolupráce
Pč, M, Př, CH, Z, Tv, D,
Inf, PřV
ENV – využívání
energie, zná způsoby
šetření energií u
tepelných spotřebičů
OSV – rozvíjení
dovednosti dobré
komunikace
- utváření a rozvíjení
základních dovedností
pro spolupráci
- uvědomování si
hodnoty spolupráce a
pomoci
CH, Př, VZdr, Tv, PřV

EVO
5.1, 5.2,
5.3, 5.4
MDV
6.1

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 7.
Výstup

Žák:
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

Kompeten
ce

Učivo

Pohyb tělesa
klid a pohyb tělesa
popis pohybu (trajektorie, dráha, čas)
druhy pohybu
pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
rychlost rovnoměrného pohybu
dráha rovnoměrného pohybu
průměrná rychlost

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV – řešení
problémů, rozvoj
kreativity, kooperace
MDV – vyhledává
zajímavé údaje o
rekordních
rychlostech v různých
sportovních odvětvích
- učí se vyhledávat
optimální spojení
dopravními
prostředky
- orientuje se
v jízdních řádech
M, Př, TV, Z, VZdr,
Pč

Poznámky

OSV
1.1.1 –
1.1.5
1.2.2,
1.2.4
1.3.1
EGS
3.1, 3.2
ENV
5.1 – 5.4
MDV
6.1
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry
a výslednici

Síla. Skládání sil.
vzájemné působení těles
síla a její měření
gravitační, elektrická a magnetická síla
gravitační, elektrické a magnetické pole
vtah Fg= m.g
znázornění síly
skládání sil stejného a opačného směru
rovnováha sil
skládání různoběžných sil
těžiště tělesa

využívá Newtonovy pohybové zákony pro
objasňování či předvídání změn pohybu
těles při působení stálé výsledné síly
v jednoduchých situacích

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony.
posuvné účinky síly na těleso a jejich
souvislost s velikostí působící síly
a hmotností tělesa (zákon síly)
zákon setrvačnosti
zákon vzájemného působení těles
(zákon akce a reakce)

aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly
při řešení praktických problémů

Otáčivé účinky síly
rovnováha sil na páce
moment síly (M = F.a)
užití páky
Deformační účinky síly
tlaková síla
tlak → p = F : S
Tření
tření, třecí síla
měření třecí síly
třecí síly v praxi

ENV – škody na
silnicích způsobené
přetěžováním nákladů
automobilů, snižování
ztrát energie
zmenšováním
odporových sil při
pohybu vozidel

Mechanické vlastnosti kapalin
přenos tlaku v kapalině (Pascalův
zákon)
hydraulická zařízení
hydrostatický tlak
vztlaková síla
Archimédův zákon
potápění, plování, vznášení se
v kapalině

OSV – řešení
problémů a rozvíjení
rozhodovacích
dovedností, např. při
hledání vztahu pro
hydrostatický tlak
a vztlakovou sílu,
rozvoj sociálních
dovedností pro
kooperaci při práci ve
skupinách
VDO – podílí se na
rozhodnutích celku
s vědomím vlastní
odpovědnosti při
řešení problémů ve
skupinách
MDV – zpracovává,
vyhodnocuje
a využívá informace
přicházející z médií,
např. o počasí a jeho
vlivu na člověka
a jeho činnosti
(doprava,

využívá poznatky o zákonitostech tlaku
v klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
předpoví z analýzy sil působících na těleso
v klidné tekutině chování tělesa v ní

Mechanické vlastnosti plynů
atmosférický tlak a jeho měření
vztlaková síla působící na tělesa
v plynech
tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak,
podtlak) a jeho měření

OSV – učí se
spolupracovat při
experimentech,
organizovat práci,
vyslovit a obhájit svůj
názor, s porozuměním
vyslechnout názor
spolužáka

D, Tv, PřV
OSV – na konkrétních
příkladech se učí
překonávat nesprávné
intuitivní představy
o vztahu pohybu
a síly, rozvíjí své
experimentální
dovednosti, poznává
úlohu pokusu
v získávání poznatků
o přírodních
zákonitostech

M, VZdr, Př, Tv, PřV,
Pč

Poznámky
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Výstup

využívá zákona o přímočarém šíření světla
ve stejnorodém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude
lámat ke kolmici či od kolmice

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

zemědělství),
vyhledává informace
o počasí na internetu
D, Př, Pč
Světelné jevy
ENV – ekonomické
zdroje světla
využívání zdrojů
rychlost světla ve vakuu a v různých
světel, omezování
prostředích
světelného znečištění
přímočaré šíření světla
vhodnými zdroji
měsíční fáze
světla (rušení
stín
astronomických
zatmění Měsíce a Slunce
pozorování), využití
zákon odrazu světla
zrcadel ve slunečních
zobrazení rovinným, dutým a vypuklým elektrárnách
zrcadlem
MDV – na internetu
lom světla
vyhledává informace
rozklad světla optickým hranolem
o zajímavých
barva světla
optických jevech
v atmosféře (duha
apod.) a prezentuje je
písemnou nebo ústní
formou
M, Pč, Vv, D, VZdr,
Tv, Př

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Výstup

Žák :
určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie
tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem

Kompeten
ce

Učivo

Teplo. Práce. Výkon.
práce
práce na kladce
výkon
účinnost

Průřezová témata Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

MDV – sleduje a porovnává
výkony špičkových sportovců
VDO – empatie a respekt ke
spoluobčanům vykonávajícím
fyzicky namáhavou práci
D, Tv, Př, M, Pč, Vl

využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh
zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu
na životní prostředí

určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu
na životní prostředí

Pohybová a polohová energie.
polohová energie
přeměna polohové a pohybové
energie

Poznámky

OSV
1.1.1 –
1.1.5
1.2.2,
1.2.4
1.3.1
VDO
2.2
EGS
3.1, 3.2
ENV
5.1 – 5.4

ENV, EGS – možnosti
využití vodních elektráren
jako obnovitelných zdrojů
energie u nás a v různých
MDV
evropských zemích
6.1, 6.2,
MDV – sleduje a kriticky
6.3
posuzuje informace o
využívání různých zdrojů
energie z hlediska jejich vlivu
na životní prostředí
Tv, Př, PřV, VZdr
Vnitřní energie. Teplo.
ENV – šetření energie
částicové složení látek
vhodnou tepelnou izolací
vnitřní energie
domů, volba ekologicky
změna vnitřní energie
vhodného způsobu vytápění,
konáním práce
využití energie slunečního
změna vnitřní energie tepelnou záření k vytápění a

švp zš troubelice
Výstup
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Učivo

výměnou
teplo
měrná tepelná kapacita látky
určení tepla přijatého nebo
odevzdaného při tepelné
výměně (bez změny
skupenství)
tepelná výměna prouděním
tepelné záření

Průřezová témata Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

k zahřívání vody, ekologické
a ekonomické argumenty pro
a proti využití sluneční
energie jako obnovitelného
zdroje energie
MDV – vyhledává informace
o aktuálních možnostech
zlepšení tepelné izolace domů
nebo o využití energie
slunečního záření k vytápění
Z, Př, VZdr, M, Pč

uvede příklady změn skupenství (tání, tuhnutí,
vypařování, var, kondenzace, sublimace
a desublimace)
popíše základní součásti spalovacích motorů
vysvětlí rozdíl mezi vznětovým a zážehovým
spalovacím motorem
porovná škodlivost provozu různých
spalovacích motorů na životní prostředí

Změny skupenství.
tání a tuhnutí
vypařování
var
kapalnění
pístové spalovací motory

MDV – vyhledává informace
o tepelných vlastnostech látek
v MF tabulkách a na internetu
ENV – posoudí využití
spalovacích motorů v dopravě
z ekologického
a ekonomického hlediska,
vyhledává a posuzuje
informace o výzkumech
nových motorů a pohonných
látek šetrnějších k životnímu
prostředí, omezování
znečišťování životního
prostředí
Vl, Z, Př, M, Pč, CH, VZdr

rozliší vodič a izolant na základě analýzy
jejich vlastností
vysvětlí elektrování těles vzájemným třením
a princip uzemnění nabitého tělesa

sestaví správně podle schématu el.obvod a
analyzuje správné schéma reálného obvodu
změří el.proud a napětí
rozliší vodič a izolant na základě analýzy
jejich vlastností
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
sestaví správně podle schématu el.obvod

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku
a kvalitativně analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku
posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

Elektrický náboj. Elektrické
pole.
elektrování těles třením
el.náboj
vodič a izolant v el.poli
siločáry el.pole
Elektrický proud.
el.proud v kovech a vodných
roztocích solí a kyselin
měření el.proudu
měření el.napětí
zdroje el.napětí
Ohmův zákon
el.odpor
závislost odporu na
vlastnostech vodiče
výsledný odpor rezistorů
zapojených za sebou a vedle
sebe
regulace hodnoty el.proudu
reostatem
reostat jako dělič napětí
el.práce
el.energie
výkon el.proudu
Zvukové jevy.
zdroje zvuku
šíření zvuku prostředím
rychlost šíření zvuku
výška tónu
ucho jako přijímač zvuku
rezonance, barva tónu

Př, CH, VZdr, Pč
OSV – rozvoj dovedností
kooperace ve skupině při
řešení problémů i při
pokusech
ENV – porovná výkony
různých domácích
el.spotřebičů z údajů na jejich
štítcích, volba optimálního
spotřebiče podle jeho
energetické náročnosti (třída
A, B, C, D, E) z hlediska
ekonomického i ekologického
MDV – vyhledává údaje
o el.spotřebičích a jejich
energetické spotřebě
a využitelnosti
Pč, M, VZdr
OSV – respektování práv
druhých lidí, neobtěžovat je
nadměrným hlukem
(el.sekačky trávy,
reproduktory hudebních
nástrojů, televizních
a rozhlasových přijímačů)

Poznámky
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Učivo

ochrana před nadměrným
hlukem

Průřezová témata Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

ENV – způsoby ochrany před
hlukovým znečištěním
prostředí (protihlukové stěny
u dálnic a silnic)
Př, Hv, VZdr

objasní význam meteorologických zpráv
a předpovědi počasí pro různé obory lidské
činnosti
má poznatky o základních meteorologických
prvcích a popíše způsob jejich měření
uvede hlavní látky, které znečišťují ovzduší
a jejich zdroje
vysvětlí příčinu vzniku ozonové díry
a skleníkového efektu a jejich nebezpečnost
pro lidstvo

Počasí kolem nás.
meteorologie
atmosféra Země
základní meteorologické prvky
a jejich měření
problémy znečišťování
atmosféry

MDV – sleduje
a vyhodnocuje zprávy o
počasí v rozhlase a televizi
a na internetu
ENV, EGS – omezení
znečišťování prostředí
v souvislosti s ozonovou
dírou a skleníkovým efektem,
význam deštných pralesů pro
udržování vlhkosti vzduchu
Př, Z, VZdr, Pč

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Výstup

Žák .
využívá prakticky poznatky o působení MP
na magnet a cívku s el.proudem a o vlivu
změny MP v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

Kompeten
ce

Učivo

Co už víme o magnetickém poli.
MP cívky s proudem
elektromagnet
působení MP na cívku s proudem
elektromotor
elektromagnetická indukce

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

ENV – vliv energetických
zdrojů na rozvoj
společnosti, využívání
energie, způsoby šetření;
zdroje surovinové
a energetické, jejich
vyčerpatelnost, vlivy na
životní prostředí; principy
hospodaření s přírodními
zdroji, význam a způsoby
získávání a využívání
přírodních zdrojů v okolí
obce, kde je škola nebo
bydliště žáka

Poznámky

OSV
1.1.1 –
1.1.5
1.2.2,
1.2.4
1.3.1
VDO
2.2
EGS
3.1, 3.2
ENV
5.1 – 5.4

D, M, Z, Pč
MDV
6.6
rozliší stejnosměrný el.proud od střídavého
a změří el.proud a napětí
využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů
a úloh
zapojí správně polovodičovou diodu

Střídavý proud.
vznik střídavého proudu
alternátor
měření střídavého proudu a napětí
transformátory
rozvodná el.síť
Vedení el.proudu v polovodičích.
el.proud v polovodičích

rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

Bezpečné zacházení s el.zařízeními.
el.spotřebiče v domácnosti
ochrana před úrazem el.proudem

VDO – vede k uvažování
o problémech v širších
souvislostech a ke
kritickému myšlení
MDV – využití digitálních
technologií v běžném
životě
Pč, Inf

VZdr

švp zš troubelice
Výstup

využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů a
úloh
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Elektromagnetické záření.
elektromagnetické vlny a záření
vlnová délka a kmitočet
zdroje záření

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

EGS – vede k poznání
a pochopení díla
významných Evropanů
(Rentgen, Maxwell, Hertz)
VZdr, Př, D, Pč, Z

rozhodne ze znalostí 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

využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů
a úloh
zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí

Co už víme o světle.
odraz světla
zobrazení rovinným, dutým
a vypuklým zrcadlem
lom světla
úplný odraz světla
čočky
optické vlastnosti oka
lupa a mikroskop
dalekohledy

ENV – nebezpečí vzniku
požáru odkládáním
plastových a skleněných
lahví v přírodě (čočky)

Jaderná energie.
atom
atomová jádra
izotopy a nuklidy
radioaktivita
využití jaderného záření
řetězová jaderná reakce
jaderný reaktor
jaderná energetika
ochrana před zářením

ENV – vliv energetických
zdrojů na rozvoj
společnosti, využívání
energie, způsoby šetření;
zdroje surovinové
a energetické, jejich
vyčerpatelnost
VDO – uvažuje
o problémech v širších
souvislostech a učí se
kritickému myšlení
EGS– poznává život a dílo
významných Evropanů
(Rutherford, Becquerel,
M. Curie-Sklodowska,
P. Curie, Fermi, Einstein);
MDV - kriticky čte a
vnímá mediální sdělení;
uvědomuje si vliv médií na
postoje lidí k danému
problému

M, Z, D, Př, Pč, Vv, VZdr

CH, Z, D, VZdr,
objasní (kvantitativně) pomocí poznatků
o gravitačních silách pohyb planet kolem
Slunce a měsíců planet kolem planet
odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

Země a vesmír.
Sluneční soustava
naše Galaxie
kosmonautika

zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí

Čemu jste se ve fyzice naučili?
vlastnosti látek a jejich čističové
složení
měření fyzikálních veličin
pohyb
síla
mechanické vlastnosti kapalin a
plynů
tepelné jevy
el. a magnetické jevy
elektromagnetické záření
zvukové jevy
energie a její přeměny
Země a vesmír

Z, D, Inf, Př
ENV – využití fyzikálních
poznatků k omezení
negativních vlivů lidské
činnosti na životní
prostředí (např. ozonová
díra, skleníkový efekt);
aktivně se podílí na
hospodárném využívání
tepla, el.energie, vody
v denním životě (osobní
hygiena, topení, vaření);
orientuje se v přednostech
i omezeních obnovitelných
zdrojů energie zejména
v podmínkách ČR

Poznámky
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV – uvědomuje si
hodnotu spolupráce
a účinně ji rozvíjí; věcně
argumentuje a respektuje
názory druhého při řešení
problémů ve skupině;
rozvíjí své formulační,
dialogické a prezentační
schopnosti a dovednosti
EGS – uvede příklady
globálních vlivů na životní
prostředí; ilustruje na
příkladech význam objevů
fyziků Evropanů pro rozvoj
společnosti
MDV – využívá a kriticky
analyzuje informace
z přírodovědné oblasti
v tisku a v hromadných
sdělovacích prostředcích;
vytváří mediální sdělení
(např. při prezentaci
výsledků práce skupiny
v rámci projektové výuky
fyziky)
Př, CH, Z, Vl, PřV

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Chemie
Vyučovací předmět: Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách
týdně.
Vzdělávání v předmětu chemie:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí s využíváním
jednoduchých chemických pokusů
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat
chemické jevy
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
- vede k vnímání souvislostí mezi zákonitostmi přírody a lidskou činností
- učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce
s chemikáliemi
- učí dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s chemickými látkami a přípravky
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka je spojována s přímým pozorováním a praktickými cvičeními
- nácvik jednoduchých laboratorních metod a postupů (je kladen důraz na dodržování zásad
bezpečné práce a postupů)
- práce ve skupinách (s využitím pracovních listů, odborné literatury)
- referáty
- využívání moderních informačních technologií (internet)
- krátkodobé a dlouhodobé projekty
- demonstrační pokusy
- exkurze
Předmět chemie je úzce spjat s předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a
s matematikou.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
 k osvojení si nových znalostí a dovedností pomocí vhodných metod
 k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností
látek, jejich přeměn a podmínek, k hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení,
k samostatnému experimentování a zhodnocení průběhu reakcí
 k používání odborné terminologie s důrazem na její srozumitelnost pro žáky
 ke kultivovanému ústnímu projevu
 ke znalosti a aplikaci bezpečnostních pravidel
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 předkládá problémové situace související s učivem chemie
 vede žáky k samostatnému řešení problémů, k vyhledání informací k řešení problémů

švp





zš troubelice
dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
vede žáky k nacházení chemických dějů a jevů z běžného života, k samostatnému
vysvětlování jejich chemické podstaty
 klade důraz na aplikaci poznatků v praxi

Kompetence komunikativní
Učitel:
 vede žáky k samostatným aktivitám, ke schopnosti prezentace výsledků vlastní práce
 podněcuje žáky k argumentaci, k vyslovení vlastních názorů, respektování názorů
druhých
 vede žáky ke správnému užívání chemických značek, vzorců
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 využívá skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problémů
 navozuje situace, které vedou k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
 podněcuje žáky k diskusi
 vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory druhých
Kompetence občanské
Učitel:
 vede žáky k zodpovědnosti za životní prostředí
 vede k respektování pravidel pro práci s chemickými látkami
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, řádu učebny a laboratorního řádu
 předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy
 vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích ( přivolat pomoc,
poskytnout první pomoc)
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k rozvíjení samostatnosti, ale i spolupráci ve skupinách při praktických
cvičeních, laboratorních pracích,při sestavování jednoduchých modelů
 vyžaduje dodržování vymezených pravidel ( ochrana zdraví, životního prostředí)
 vede žáky k bezpečnému a účinnému používání látek, pomůcek a vybavení
 zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV
1.1.1
1.1.3.
1.1.4
1.2.3
1.2.4

8.,9. Pozorování,experiment, srovnávání – důležité postupy práce, řešení problémů
8.,9. Osobní zodpovědnost za stav čistoty vody a vzduchu, zodpovědnost
jednotlivce za práci s prvky a sloučeninami
8.,9. Zodpovědnost za své zdraví, pomoc zraněným lidem
8.,9. Pozorování, informování, referáty
8.,9. Skupinové práce, řešení konfliktů

EGS
3.1

8.

Čistota vody a vzduchu jako globální problém lidstva, znečištění životního
prostředí
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9.
Poškození ozónové vrstvy
Závislost hospodářství na těžbě ropy – terorismus
Skleníkový efekt
Plasty
3.3
8.,9. Významní chemici v dějinách chemie
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EV
5.2

5.3

5.4

Význam vody a vzduchu jako základní podmínky života
Sluneční záření – fotosyntéza
Základní složky potravy – sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny
8.
Nebezpečné látky pro životní prostředí
Čistírny odpadních vod, odsiřovací zařízení
Skleníkový efekt, kyselé deště
9.
Likvidace úniku ropných a jiných škodlivých látek
8.,9. Ozónová díra, skleníkový efekt, emise, imise, přeprava látek, smog,
kyselé deště, hnojiva, odpadní vody
8.
9.

MDV
6.1
6.5
6.6

8.,9. Využití médií - stav ovzduší, špatné rozptylové podmínky, množství ozónu,
problematika čistoty vod, vzduchu,…
8.,9. Tvorba referátů
8.,9. Projektové práce
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Vyučovací předmět: Chemie
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 8.
Výstup

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- žák je schopen uvést důvody, proč se učí
chemii, v čem spočívá důležitost pro běžný život
člověka

Co je chemie

- dokáže vyjmenovat základní vlastnosti
chemických látek
- na základě pozorování chemických pokusů
rozpozná společné a rozdílné vlastnosti látek
- rozpozná skupenství a jejich přeměny
- zná kategorie nebezpečných látek, jejich
označení, symboly
- zná zásady bezpečnosti práce
- z etiket obalů chem. látek dokáže na základě
symbolů nebezpečnosti H-vět a P-vět posoudit
nebezpečnost dané látky
- pracuje bezpečně s vybranými a běžně
používanými látkami, hodnotí jejich rizikovost
- umí poskytnout první pomoc
- je schopen jednat v případě mimořádné událost
– havárie chemických provozů

Vlastnosti látek

F

Nebezpečné látky

OSV – zodpovědnost
za své zdraví, pomoc
zraněným lidem
EV – likvidace úniku
škodlivých látek
Př,VZdr.,Ov

Poznámky

pokusy

švp zš troubelice
Výstup
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

- dokáže vymezit pojem směsi, uvede konkrétní
příklady
- zná rozdíly mezi směsí stejnorodou a
různorodou a uvede příklady
- dokáže vyjmenovat základní způsoby dělení
směsí
- zná princip destilace, filtrace, krystalizace,
chromatografie, sublimace
-je schopen samostatně prakticky provádět
jednoduché separační techniky
- zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný,
zředěný, nasycený a nenasycený roztok
- zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na
rychlost rozpouštění
- uvede příklady z praxe
- umí vypočítat složení roztoků,připraví
prakticky roztok daného složení
- umí vyjmenovat druhy a význam vod podle
užití a znečištění
- zná hygienické požadavky na pitnou vodu
- zná hlavní znečišťovatele vody
- uvádí příklady způsobů ochrany vody

Směsi.
Dělení složek směsí.

- zná složení vzduchu
- umí vysvětlit význam vzduchu jako
průmyslové suroviny
- umí vysvětlit pojmy inverze a smog
- zná hlavní znečišťovatele vzduchu
- uvádí příklady způsobů ochrany ovzduší

Vzduch

- vyjmenuje částice atomu a porovná jejich
vlastnosti
- používá atom a molekula ve správných
souvislostech
- umí odvodit vznik kationtů a anionů
- orientuje se v pojmech atomové jádro,
elektronový obal, proton, neutron, elektron,
valenční elektron, valenční vrstva, protonové
číslo, hmotnostní číslo

Atomy, molekuly, ionty

Objevitelé

- zná česká názvy a značky vybraných prvků

Chemické prvky

- s pomocí PSP umí přiřadit protonová číslo a
naopak
- orientuje se v PSP
- umí zařadit prvek do skupiny a periody
- umí vyhledat prvek podle skupiny a periody
- zná znění a význam periodického zákona

Periodická soustava prvků

prvky
probírány
postupně
zakladatel

- umí vysvětlit rozdíl mezi sloučeninou a prvkem
- určí počet atomů ve vzorci
- umí vyhledat elektronegativitu prvků v PSP
- určí charakter chemické vazby podle
elektronegativity
- zná význam symbolů v chemické rovnici,
rozlišuje pojem výchozí látka a produkt
- umí zapsat chemický děj chemickou rovnicí

Chemická sloučenina

F

Roztoky, složení roztoků

Voda

LP
pokusy

pokusy

EGS – čistota vody globální problém
OSV – osobní
zodpovědnost za stav
čisté vody
EV – voda jako
základní podmínka
života, odpad.voda
EGS – čistota vzduchu
jako globál.problém
OSV – osobní
zodpovědnost za stav
čistoty ovzduší
EV – vzduch jako
zákl.podm.života,
smog, ozónová vrstva,
skleník.efekt
Př,Z,F,VZdr.

Projekt –
voda

Chemická vazba
Chemická reakce, zákon
zachování hmotnosti

pokusy

švp zš troubelice
Výstup

- dokáže zapsat a vyčíslit jednoduchou rovnici
- umí zformulovat zákon zachování hmotnosti
- rozpozná v PSP kovy a nekovy, usuzuje na
jejich vlastnosti
- zná vlastnosti a použití vybraných kovů a
nekovů
(alk.kovy, Fe, Al, Cu, Zn, Au, Ag, halogeny, H,
O, S, P, C
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Kovy a nekovy

EV –
ozonosféra,ozónová
díra
Ev, Př,Z

- umí vysvětlit pojem halogenid
- zná pravidla pro názvosloví halogenidů
- umí vytvořit vzorec a název
- zná význam a užití NaCl
- umí vysvětlit pojem oxid
- zná pravidla názvosloví oxidů
- umí vytvořit vzorec a název
- zná význam, užití a nebezpečnost některých
oxidů

Jednoduché anorganické
sloučeniny
Halogenidy

OSV – zodpovědnost
za své zdraví

Oxidy

OSV – zodpovědnost
za své zdraví
EVG - výfukové plyny

- orientuje se na stupnici pH
- zná pojmy kyselinotvorný a zásadotvorný oxid,
indikátor
- zná základní indikátory, umí je v prakticky
použít
- zná rozmezí pH kyselin a zásad
- zná podstatu kyselých dešťů a jejich vliv v
přírodě
- umí vysvětlit pojem kyselina
- zná pravidla pro názvosloví kyselin
- umí vytvořit vzorec a název
- zná vzorec, vlastnosti, význam, použití a
nebezpečnost některých kyselin
(HCl,H2SO4,HNO3)
- zná zásady bezpečné práce
- umí poskytnout první pomoc při poleptání
- umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada)
- zná pravidla názvosloví hydroxidů
- umí vytvořit vzorec a název
- zná vzorec, vlastnosti, použití, a význam
některých hydroxidů (NaOH,KOH,NH4OH,
Ca(OH)2)
- zná zásady bezpečné práce
- umí poskytnout první pomoc při poleptání
- zná obecně reaktanty a produkty neutralizace
- zná příklady neutralizace v praxi
- umí vysvětlit pojem sůl
- zná pravidla názvosloví
- umí vytvořit vzorec a název
- zná metody přípravy solí
- zná příklady použití některých solí z praxe –
hnojiva,pojiva,modrá skalice, vápenec
- zná princip výroby páleného vápna, hašeného
vápna a tvrdnutí malty

Kyselost a zásaditost, pH

EV – kyselé děště
pokusy
OSV - zodpovědnost za
své zdraví
Př,Ev

Kyseliny

OSV- zodpovědnost za LP
své zdraví, poskytnutí
pokusy
první pomoci
EV – nebezpečí havárie
při výrobě, přepravě,
skladování
Př, VZdr.,Ov

Hydroxidy

OSV- zodpovědnost za pokusy
své zdraví, poskytnutí
první pomoci
EV – nebezpečí havárie
při výrobě, přepravě,
skladování
Př,Vzdr.,Ov

Neutralizace
Soli

pokusy

LP

pokusy
EV – nadměrné
hnojení, ohrožení
zdrojů pitné vody,půdy
Př, F, VZdr.

LP
pokusy

švp zš troubelice
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: 9.
Výstup

- zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce
- umí určit oxidační číslo ve sloučenině
- pozná redoxní reakci
- zná princip výroby železa a oceli
- umí vysvětlit princip elektrolýzy
- vysvětlí děje probíhající na elektrodách
- zná princip galvanického článku a akumulátoru
- zná příklady užití galvanického článku a
akumulátoru
- zná princip koroze a způsob ochrany kovů před
korozí
- umí vypočítat molární hmotnost, látkovou
koncentraci, látkové množství, hmotnostní
zlomek
- klasifikuje chemické reakce
- vyjmenuje faktory ovlivňující rychlost
chemické reakce
- aplikuje poznatky o faktorech v praxi a
odhaduje možnosti předcházení jejich
nebezpečného průběhu
- zná pojem organické sloučeniny a uhlovodíky,
čtyřvaznost uhlíku
- zná obecné vlastnosti uhlovodíků
- umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků
C1-C10
- umí zapsat molekulové, racionální a strukturní
vzorce
- zná pojmy alkan, alken, alkin, aren
- umí sestavit modely uhlovodíků
- zná vzorec,zdroje, vlastnosti a použití
vybraných uhlovodíků
- zná pravidla bezpečnosti práce s org.
rozpouštědly
- umí vyjmenovat zdroje uhlovodíků
- umí třídit paliva podle skupenství, původu,
výhřevnosti a zná příklady z praxe
- zhodnotí paliva podle zátěže na životní prostředí
- zná rozdíl mezi obnovitelnými a
neobnovitelnými zdroji energie
-zná vliv produktů spalování na životní prostředí
- zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní
produkty zpracování ropy a uhlí
- zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasících
přístrojů
- umí poskytnout první pomoc při popáleninách
- zná telefonní číslo hasičů
- zná pojem uhlovodíkový zbytek
- umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků
- umí zařadit deriváty podle charakteristické
skupiny
- zná vlastnosti., použití, význam a vliv některých
halogenderivátů ( freonů) na životní prostředí
- zná vzorec, vlastnosti, význam a užití
methanolu, ethanolu, glycerolu, fenolu

Kompeten
ce

Učivo

Opakování učiva 8. ročníku
Redoxní reakce:

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

EV – význam sběru
starého železa
Fy

Elektrolýza, galvanický článek,
akumulátor

Fy

Koroze, ochrana proti korozi

Pč

Chemické výpočty

Fy, M

Chemické reakce, rychlost
chemické reakce

OSV – zodpovědnost za
své zdraví

Organické sloučeniny –
uhlovodíky

Př

Zdroje uhlovodíků, paliva,
hořlaviny

OSV- zodpovědnost za
své zdraví, pomoc
zraněným lidem
EGS – závislost
hospodářství na těžbě
ropy – terorismus
EV– likvidace úniku
ropných a jiných
škodlivých látek, emise,
imise, přeprava látek
Př, Vzdr.,Ep

Deriváty uhlovodíků:

Halogenderiváty

Alkoholy, fenoly

EV – Ozónová díra,
skleníkový efekt
Př, Ep
Př, VZdr.,

Poznámky

LP

LP

Projekt –
ropa

švp zš troubelice
Výstup

- zná podstatu alkoholového kvašení
- zná princip výroby destilátů
- zná důsledky působení methanolu a ethanolu na
člověka
-zná vzorec, význam a užití formaldehydu,
acetaldehydu a acetonu
- zná karcinogenní účinky formaldehydu a
acetonu
- zná pravidla bezpečné práce
- zná vzorec, význam, užití kyseliny mravenčí,
octové
- zná pojmy vyšší kyseliny a aminokyseliny
- umí zapsat obecné schéma neutralizace
karboxylových kyselin
- zná estery nezbytné pro život člověka, jejich
praktické využití, ale i zneužití
- umí zapsat obecné schéma esterifikace
- rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny
- zná rovnici a podmínky fotosyntézy

- zná rozdělení sacharidů
- zná obecné vlastnosti sacharidů
- umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob,
glykogen, celulózu, zná jejich význam a výskyt
- umí provést důkaz cukrů
- zná zdroje sacharidů ve výživě a jejich význam
v organismu
- rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe
- zná schéma rovnice vzniku tuků
- zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam
v organismu
- zná princip a význam ztužování tuků
- zná princip zmýdelnění
- posoudí vliv mýdel a saponátů na životní
prostředí
- uvede zdroje, vlastnosti a příklady funkce
bílkovin v lidském těle
- zná rozdělení plastů podle vlastností
- umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním
materiálem z hlediska vlastností a vlivu na
životní prostředí
- zná běžně užívané zkratky plastů, zná jejich
vlastnosti a užití
- zná význam recyklace plastů
- zná významné chemické závody v ČR
- zná pravidla bezpečné práce s chemickými
látkami
užívanými v domácnosti – lepidla, barvy, laky,
čistící prostředky, ředidla,…
- zná pojmy – léčiva, pesticidy, herbicidy,
fungicidy, insekticidy, karcinogeny, drogy
- zná příklady návykových látek a nebezpečí
jejich používání
- zná schéma výroby cukru, papíru, piva, skla,
porcelánu a keramiky
- zná názvy běžně užívaných hnojiv,
význam hnojiv
- zná běžně užívané stavební materiály a pojiva
- zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin
- aplikuje znalosti o principech hašení požárů na
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Karbonylové sloučeniny

Karboxylové kyseliny

Estery, esterifikace

Přírodní sloučeniny:

Projekt –
přírodní
látky

Sacharidy

EV – sluneční záření –
fotosyntéza, zákl. složky
potravy
Př
Př, Tv, Vzdr.

Tuky

Př, Tv, Vzdr.

LP

Bílkoviny

Př, Tv, Vzdr.

LP

Plasty a syntetická vlákna

Ep, Př

Chemie pro člověka

OSV – zodpovědnost za
své zdraví
EGS –
Z, Př, EP, Vzdr.

Chemie a životní prostředí

OSV – osobní
zodpovědnost člověka za
stav čistoty vody a

LP
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Výstup

řešení modelových situací z praxe
- orientuje se ve vlivu některých látek na životní
prostředí a zdraví člověka
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

vzduchu
EGS – poškození
ozónové vrstvy,
znečištění živ. prostř.,
skleníkový efekt
EV – ozónová díra, skl.
efekt, emise
Vzdr., EP, Př

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Přírodopis
Vyučovací předmět: Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován jako samostatný předmět v 6.,7.,8.,9.ročníku. V 6.-8. ročníku dvě
hodiny týdně, v 9. ročníku hodinu týdně.
Vzdělávání v předmětu přírodopis:
-

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož části jsou vzájemně propojeny a ovlivňují
se
podporuje vytváření otevřeného, kritického myšlení a logického uvažování
učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
vede k chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na
přírodních zdrojích
seznamuje žáka se stavbou, životem a vývojem organismů

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

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinové práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
prožitkové hry
krátkodobé projekty
badatelská činnost (laboratorní práce)
přírodovědné vycházky s pozorováním
exkurze

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
Chemie
ochrana životního prostředí – znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, hnojiva,
pesticidy, herbicidy,insekticidy, kyselé deště, ozónová díra, emise, imise, ekologické
katastrofy
Fyzika
fotosyntéza, světlo, teplo, sluch zrak, fyzikální vlastnosti nerostů
Zeměpis
planeta Země, rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky,
geologické děje
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
 k vyhledávání , třídění a propojování informací
 k vybírání a využívání vhodných způsobů, metod a strategií k efektivnímu učení
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 ke správnému používání odborné terminologie
 k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
Kompetence k řešení problémů
 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
 učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta
Kompetence komunikativní
 práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů
druhých, na diskuzi
 učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
 učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své
práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální
 využívání skupinového vyučování vede ke spolupráci při řešení problémů
 učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování (žáci respektují názory ostatních)
 učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního
prostředí, ochranou vlastního zdraví a zdraví svých blízkých
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její
výsledky
Kompetence pracovní
 učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
s mikroskopickými preparáty a přírodninami
 učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami zorganizovat, navrhnout
postup a časový rozvrh
 učitel umožňuje žákům, aby při hodinách pracovali s odbornou literaturou,
encyklopediemi, mohli využívat ICT pro hledání informací,…
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV
1.1.1. 6.-9. Pozorování, experiment,srovnávání – důležité postupy práce, řešení problémů
1.1.4. 6. Bakterie a viry – ochrana před nemocemi
Houby – první pomoc při otravě
Rozpoznat přenašeče nakažlivých chorob, základní hygienické návyky
7. Vyšší rostliny – rozpoznat nejběžnější jedovaté a léčivé rostliny
8. Orgánové soustavy – první pomoc, hygiena, předcházení nemocem
1.1.5. 6.-9. Referáty
1.2.3. 6.-9. Pozorování, komunikace, referáty
1.2.4. 6.-9. Skupinové práce, řešení konfliktů
VDO
2.1.
2.4.

8. Původ a vývoj člověka
8. Lidské rasy, tolerance k odlišnostem
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EGS
3.1.

6. Chráněné rostliny a živočichové
Ochrana zdraví – pandemie nemocí, očkování, problémy 3.světa, objev antibiotik
7. Chráněné rostliny a živočichové, nezákonný lov
Hospodářsky významné rostliny, import,potravinové zdroje
8. Lidské rasy
Původ a vývoj člověka
Ochrana zdraví člověka - hladomor, pandemie nemocí, očkování, problémy 3. světa
Nebezpečí návykových látek, kouření, alkoholismus, obezita
9. UNESCO
Geologické děje
Planeta Země

MKV
4.3
4.4.

8. Lidské rasy
8. Lidské rasy, národnostní menšiny

EV
5.1.

5.2.

5.3

5.4

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

Ekosystémy, potravní řetězec, zachování rovnováhy
Ekosystémy – P
Biomy – P
Ekosystémy – negativní vlivy lidské činnosti
Základní podmínky života, Země a život, lišejníky- indikátory čistoty ovzduší
Potravní řetězec, rostliny-producenti
Pitný režim, ochrana vodních zdrojů
Viry a bakterie, insekticidy, narušení přírodní rovnováhy, zásahy člověka do
přírody
Zamořené vodní plochy, ekologické havárie
Dýchací soustava – znečištěné ovzduší, exhalace
Člověk ve vztahu k rostlinám a živočichům, životnímu prostředí
Člověk ve vztahu k rostlinám a živočichům, životnímu prostředí, ptačí krmítka
vhodná potrava, ochrana lesa, zásahy člověka do ekosystému
Chov domácích savců
Životní prostředí a člověk – aktivní přístup k ŽP, chráněná území

MDV
6.1
6.4
6.5

6.6
6.7

8.,9. Využití médií – stav ovzduší, rozptylové podmínky, pylové zpravodajství
6.-9. Práce s textem – učebnice, pracovní sešit, odborná literatura, audio technika,
internet
6.,7. Reklama a životní prostředí,referáty, skupinové práce
8.
Výchova ke zdraví, rodičovství, antikoncepce
9.
Ekologické katastrofy a jejich předcházení
6.-9. Tvorba referátů
6.-9. Projektové práce, skupinové práce
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Vyučovací předmět: Přírodopis
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6.
Výstup

zná postavení planety Země ve vesmíru
umí popsat stavbu zemského tělesa
zná teorie o vzniku naší planety a vzniku
života na ní
orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů
vymezí základní projevy a podmínky života,
uvede jejich význam

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Planeta Země a vnik života na Zemi

Ev – Země a život
Z,D

Projevy a podmínky života:
fotosyntéza,
dýchání,výživa,růst,
rozmnožování,dráždivost, vývin
Rozmanitost přírody

Ev-základní
podmínky života

umí vysvětlit pojmy konzument, producent,
reducent, potravní řetězec
pochopí nezbytnost jednotlivých složek
v potravním řetězci
umí rozlišit základní metody zkoumání
přírody
pracuje s mikroskopem, zhotoví jednoduchý
mikroskopický preparát
popíše buňku
vysvětlí funkci organel
umí vysvětlit rozdíl mezi rostlinnou a
živočišnou buňkou
vysvětlí rozdíl mezi nebuněčnými,
jednobuněčnými a mnohobuněčnými
organismy, uvede příklady
vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organismus
dokáže třídit organismy do říší
zná základní systematické skupiny

Vztahy mezi organismy

Ev–potravní řetězec,
zachování rovnováhy

pochopí rozdíl mezi virem a bakterií
uvede na příkladech význam virů a bakterií

Viry a bakterie

zná stavbu buněk sinic, způsob jejich života
vysvětlí různé způsoby výživy hub
umí popsat jednotlivé části hub
zná význam hub pro člověka i v přírodě
pozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
(i s pomocí atlasu)
popíše složení lišejníkové stélky
objasní funkci dvou organismů ve stélce
určí běžné druhy ( s pomocí atlasu)
chápe význam lišejníků jako bioindikátorů

Sinice
Houby

uvede příklady rozmanitosti přírody

Poznámky

Zkoumáme přírodu. Mikroskop.

Buňka

LP

Nebuněčné, jednobuněčné a
mnohobuněčné organismy

Soustava organismů

Lišejníky

EGS – pandemie
nemocí, očkování,
problémy 3.světa
OSV–ochrana před
nemocemi
EGV – revoluční
objev antibiotik
OSV – První pomoc
při otravě
EV – lišejníky
bioindikátory čistoty
ovzduší
EP

LP
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Výstup
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

zná význam řas a vybrané zástupce
chápe schopnost i jediné buňky samostatné
existence, zná a umí zařadit zástupce prvoků
do skupin podle způsobu pohybu
popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za
použití osvojené terminologie
umí vysvětlit funkci jednotlivých orgánů
umí popsat způsob získávání potravy a způsob
rozmnožování
chápe význam názvu živočichů
umí popsat tělo podle obrázku, způsob
získávání potravy, způsob rozmnožování
umí vysvětlit pojem vnitřní cizopasník
dokáže popsat způsob výživy volně žijících a
cizopasných ploštěnců a rozmnožování

Řasy
Prvoci – jednobuněční živočichové

porovná stavbu škrkavky a tasemnice
umí rozlišit vnější a vnitřní parazity
chápe nebezpečí některých ploštěnců a hlístů
pro člověka
zná zásady dodržování hygieny
podle znaků rozlišuje plže, mlže a hlavonožce
chápe rozdíl mezi lasturou a ulitou
pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
pozná vybrané zástupce
zná jejich význam a postavení v přírodě
popíše stavbu těla, vysvětlí funkci orgánů zná
význam žížaly v přírodě
dokáže popsat vnitřní i vnější stavbu těla
podle znaků
zná vybrané zástupce pavoukovců
uvědomuje si nebezpečí roztočů na zdraví
člověka
zná způsoby preventivní ochrany

- hlísti

OSV – základní
hygienické návyky
Z

- měkkýši

Z

uvědomuje si rozmanitost korýšů – velikost,
způsob pohybu, stavbu těla, rozmanitost
životního prostředí
vyvodí souvislosti mezi pojmenováním této
skupiny členovců a způsobem jejich dýchání
dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla
rozezná různé typy ústních ústrojí
chápe rozdíl mezi hmyzem s proměnou
dokonalou a nedokonalou orientuje se
v nejznámějších řádech hmyzu a pozná
vybrané zástupce
zhodnotí pozitivní a negativní význam druhů
hmyzu
zná znaky a stavbu těla ostnokožců
umí rozlišit základní skupiny a zařadit do nich
zástupce
rozumí pojmům společenstvo, ekosystém

- korýši

chápe závislost člověka na přírodě

Jak člověk zasahuje do přírody

chápe nutnost ochrany přírody

Ochrana přírody

Poznámky

Z

Nižší živočichové – bezobratlí

- žahavci

Z,ČJ

- ploštěnci

- kroužkovci

LP

- členovci
- pavoukovci

OSV – rozpoznat
přenašeče
nakažlivých chorob,
základní hygienické
návyky

LP

EV – insekticidy,
narušení přírodní
rovnováhy
F,Z, Ch,Pč

LP

- vzdušnicovci
- hmyz

- ostnokožci
Společenstvo, ekosystém

P– ekosystém
EV- ekosystémy
EP, Z
Ev- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Ch,EP, Z
Ev – vztah člověka
k prostředí
EGS – chráněné
druhy rostlin a
živočichů
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Výstup

- žák zná společné znaky strunatců
- chápe zařazení obratlovců mezi strunatce
- umí odlišit vývojově nižší strunatce od vyšších
- umí popsat charakteristické znaky, prostředí, ve
kterém žijí, zástupce
- umí charakterizovat ryby na příkladu kapra
- pozná vybrané zástupce ryb podle znaků ( i s pomocí
atlasů a klíčů)
- vnímá rozdíl mezi slanou a sladkou vodou jako
životní prostředí
- umí rozlišit ryby sladkovodní a mořské
- chápe význam ryb pro člověka v potravě
- umí popsat způsob rozmnožování
- umí rozlišit obojživelníky od ryb podle znaků
- chápe nezbytnost vody pro jejich vývin
- pozná vybrané zástupce
- zná zvláštnosti jejich života
- zná charakteristické znaky plazů
- chápe význam plazů pro další suchozemské
obratlovce
- pozná vybrané zástupce plazů
- umí vysvětlit přizpůsobení plazů různým životním
podmínkám
- zná první pomoc při uštknutí zmijí
- seznámí se s exotickými druhy plazů a možností
jejich chovu v teráriích
- umí zhodnotit vnější a vnitřní stavbu ptačího
těla v souvislosti s ptáky samými a ve srovnání
s ostatními obratlovci
- chápe prvky v chování ptáků (rozmnožování,
hnízdění, dorozumívání, tahy)
- pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků
rozdělit do nejznámějších řádů
- zná zástupce tažných a přezimujících ptáků
- umí zhodnotit biotopní nároky a je schopen
zdůvodnit související tělesné znaky a životní projevy
ptáků
- umí popsat odlišnosti ve stavbě těla nižších a vyšších
rostlin
- zná základní společné znaky vyšších rostlin
- má představu o členění a rozmanitosti rostlinné říše
- umí určit význačné zástupce podle klíčů a atlasů
- zná a dokáže popsat stavbu těla a jejich životní
cyklus
- je schopen určit nejběžnější druhy vyskytující se u
nás ( i pomocí atlasů a klíčů)
- umí vysvětlit význam mechů v přírodě
- dokáže popsat stavbu těla kapraďorostů a jejich
životní cyklus
- chápe význam těchto rostlin v přírodě
- pozná vybrané zástupce
- umí vysvětlit funkci kořene
- zná jeho stavbu, dokáže popsat jeho přeměny

Kompeten
ce

Učivo

Opakování učiva 6. ročníku
Strunatci - struna nebo
páteř?

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Kruhoústí, paryby

EGS – ohrožené
druhy, nezákonný
lov ,Z,F
M,F,Čj,

Ryby

Pč,F,Ch,Z

Obojživelníci

F,Pč

Plazi

Z,M

Ptáci

EV – ptačí krmítka
– vhodná potrava
D, F, M, Čj, Z

LP

Mechorosty

Z,Ch

LP

Plavuně, přesličky,
kapradiny

Z

LP

Přehled systému rostlin,
přechod na souš

Části těla semenných rostlin EV – potravní
Kořen
řetězec, rostliny –
producenti, základní
podmínky života
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Kompeten
ce

Výstup

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Učivo

- dokáže vysvětlit význam stonku pro rostlinu
- umí popsat stavbu stonku
- rozpozná základní typy stonků
- umí popsat části listu
- dokáže vysvětlit děje, které probíhají v listech
- zná hlavní morfologické znaky listů
- dokáže popsat stavbu květu
- umí vysvětlit význam květu pro rostlinu
- rozliší základní typy květenství
- umí popsat proces opylení, oplození, chápe rozdíl
mezi nimi
- dokáže vysvětlit význam těchto procesů vzhledem
k rozmnožování
- dokáže popsat stavbu semene a uvede význam
- umí rozlišit základní typy plodů
- žák rozumí rozdílu mezi pohlavním a nepohlavním
rozmnožováním
- umí vysvětlit pojem nahosemenná rostlina
- dokáže popsat stavbu a charakteristické vlastnosti
- podle znaků rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných
rostlin
- zná význam jehličnanů
- umí vysvětlit pojmy krytosemenná, dvouděložná a
jednoděložná rostlina, uvede příklady
- rozliší podle morfologických znaků základní čeledi
rostlin
- zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže
je roztřídit
- umí pracovat se zjednodušenými klíči rostlin

Stonek

- zná význam lesa a způsoby jeho ochrany
- umí rozlišit typy lesů
- zná typické zástupce dřevin a bylin, které rostou
v lese

Společenstvo lesa

- vysvětlí význam vod a mokřadů
- uvede typické zástupce organismů

Společenstvo vod a
mokřadů

- rozezná luční ekosystémy
- uvede příklady rostlin a živočichů
- umí rozpoznat tyto společenstva
- pozná a pojmenuje základní druhy organismů

Společenstvo luk, pastvin,
strání
Společenstvo polí a
sídelních aglomerací

Poznámky

LP

List
Květ, květenství

LP

Opylení, oplození

VZdr.

Semena a plody

Pč

Nahosemenné rostliny

EV – význam lesa
Z,Ch,

Krytosemenné rostliny

OSV – jedovaté
rostliny, léčivé
rostliny
EGS – chráněné
rostliny a
živočichové,
hospodářsky
významné rostliny –
import, potr. zdroje
Z,VZdr., Pč
EV – ekosystémy,
projekt
ochrana lesa, zásahy
člověka do
ekosystému
Z, Pč
EV – zamořené
projekt
vodní plochy
Z, F,
projekt
EV – umělé
ekosystémy, krajina
a její přetváření

projekt

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 8.
Výstup

- popíše vývoj savců
- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu
života
- zná význam savců v přírodě i pro člověka,
jejich
postavení v ekosystému

Kompeten
ce

Učivo

Opakování učiva 7. ročníku
Vývoj savců
Savci a prostředí

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

D

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- popíše stavbu těla savců
- podle charakteristických znaků rozlišuje
základní
řády a správně roztřídí vybrané zástupce savců
- umí charakterizovat společné znaky
vejcorodých
- zná vybrané zástupce
- umí charakterizovat znaky živorodých savců
- podle znaků rozlišuje základní řády a správně
roztřídí vybrané zástupce
- pozná vybrané zástupce
- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu
života
- zná význam savců v přírodě i pro člověka,
jejich postavení
- zná hlavní biomy světa, umí je charakterizovat
- dokáže uvést savce typické pro jednotlivé
biomy

Vnitřní stavba těla savců
Přehled hlavních skupin savců

- umí vysvětlit pojem etologie
- chápe rozdíl mezi chováním vrozeným a
získaným
- při pozorování savce dokáže zařadit a vysvětlit
způsob chování

Etologie

- dokáže charakterizovat jednotlivé vědy
- dokáže vyhledat informace v atlasech, ve
slovnících v časopisech, na internetu
- žák se orientuje ve schématu základních
vývojových větví savců
- umí zařadit člověka do systematických skupin
- rozpozná shodné znaky lidoopa a člověka
- chápe vznik, původ a vývoj člověka
- rozumí pojmům hominizace a sapientace

Člověk – úvod do biologie
člověka

Původ a vývoj člověka

VDO – původ člověka
D,Z

- chápe společný původ a vývoj člověka
- zná lidská plemena a jejich charakteristické
znaky

Lidská plemena

MKV- rasy,
národnostní menšiny
VDO- tolerance
k odlišnostem
Ov, Z

- chápe buněčnou stavbu lidského těla
- žák umí vysvětlit a objasnit funkci buňky,
tkáně,orgánu a orgánové soustavy
- pozoruje mikroskopem preparáty tkání
- zná stavbu a funkce jednotlivých tkání

Od buňky k člověku

- zná stavbu a význam kosterní soustavy
- rozpozná druhy, tvary a spojení kostí dokáže
pojmenovat základní kosti, určit jejich polohu na
kostře
- umí poskytnout první pomoc při podezření na
zlomeninu
- umí pojmenovat základní svaly na těle, rozlišit
je podle tvaru a funkce
- zná příčiny některých onemocnění svalové
soustavy, jejich prevenci a zásady první pomoci

Kosterní soustava

OSV –první pomoc,
hygiena, předcházení
nemocem (všechny
soustavy)

Svalová soustava

Tv, Vzdr.

- zná složení krve a funkce jednotlivých částí
krve
- zná stavbu srdce a druhy cév
- umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové

Oběhová soustava

Tv , Vzdr.

Poznámky

LP

Vejcorodí savci

Z

Živorodí savci

EV – chov domácích
savců
Z,D

Savci biomů světa

EV – savci našich
ekosystémů a biomů
světa
Z,D
LP

Člověk v živočišném systému

LP

LP

švp zš troubelice
Výstup

soustavy
- zná příčiny nemocí, jejich prevenci a zásady
první pomoci
- zná stavbu, složení a funkci mizní soustavy
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Mizní soustava

- umí pojmenovat a popsat části dýchací
soustavy, zná jejich funkci
- vysvětlí činnost dýchací soustavy v klidu a při
zátěži
- zná příčiny nemocí, prevence a zásady první
pomoci

Dýchací soustava

EV- exhalace,
znečistěné ovzduší
MDV- stav ovzduší –
využití médií
Vzdr., Tv

- umí pojmenovat a popsat části trávící soustavy,
zná jejich funkci
- vyjmenuje základní složky potravy a uvede
jejich zdroje
- zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady
první pomoci
- zná stavbu a funkce vylučovací soustavy
- zná příčiny onemocnění, jejich prevence a
zásady první pomoci
- zná význam a stavbu kůže
- zná příčiny onemocnění, jejich prevence a
zásady první pomoci
- zná stavbu nervové soustavy
- umí popsat činnost nervové soustavy
- zná části mozku a jejich význam
- zná příčiny onemocnění, jejich prevence a
zásady první pomoci
- zná stavbu a funkci smyslových ústrojí
- zná příčiny onemocnění, jejich prevence a
zásady první pomoci
- zná nejdůležitější hormony lidského těla a
jejich vliv na řízení lidského organismu
- umí popsat stavbu a funkci mužské a ženské
pohlavní soustavy
- zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob
- vysvětlí oplození
- popíše vývin nového jedince

Trávící soustava

EGS – hladomor,
problémy zemí třetího
světa

Vylučovací soustava

EV- pitný režim

- popíše jednotlivé etapy života

Období lidského života

- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti
organismu
- zná podstatu rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
- zná pojem gen, genové inženýrství
- zná zásady první pomoci
- dokáže poskytnout první pomoc

Genetika, dědičnost

VZdr.

První pomoc

VZdr., Tv

- zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
- zná návykové látky a jejich nebezpečí
- chápe zdraví jako jednu z nejcennějších hodnot
života

Člověk, zdraví, budoucnost

- zná vliv vnějšího prostředí na zdraví
člověka
- zná návykové látky a jejich nebezpečí
- chápe zdraví jako jednu z nejcennějších hodnot
života
- objasní význam zdravého způsobu
života

Člověk, zdraví, epidemie,
budoucnost, životní styl

EGS –nebezpečí
návykových látek,
kouření, alkoholismus,
obezita, očkování
VZdr.,Tv,
EGS - nebezpečí
návykových látek,
kouření, alkoholismus,
obezita, očkování
Vzdr., Tv

Kožní soustava

LP

Nervová soustava

Smyslové orgány
Hormonální soustava
Pohlavní soustava

EGS – AIDS
VZdr.,

Vývin člověka

MV – výchova ke
zdraví, k rodičovství
VZdr.,
skupinové

práce

švp zš troubelice
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Výstup

- zná geologické vědy
- dokáže vysvětlit, čím se zabývá geologie
- umí vysvětlit rozdíly mezi minerálem a
horninou,
uvede příklady
- rozliší prvky souměrnosti krystalu
- orientuje se ve stupnici tvrdosti
- vyjmenuje základní fyzikální a chemické
vlastnosti minerálů
- určí vlastnosti minerálů u předložených vzorků
s použitím pomůcek
- podle charakteristických vlastností rozpozná
vybrané minerály s použitím pomůcek
- zná význam a využití některých důležitých
minerálů
- popíše stavbu Země
- objasní příčiny a důsledky pohybu
litosférických desek
- popíše důsledek pohybu kontinentů
- ukáže na mapě světa oblasti s intenzivní
sopečnou činností a zemětřesení
- objasní příčiny a důsledky sopečné činnosti a
zemětřesení
- popíše způsob jejich vzniku
- popíše vznik vyvřelin na schématu činné sopky
- uvede společné a rozdílné znaky povrchových a
hlubinných vyvřelin
- zná význam a použití důležitých hornin
- rozpozná vybrané horniny s použitím
určovacích pomůcek
- nakreslí a popíše vrásu a zlom
- vysvětlí princip vzniku vrásy, zlomu a pohoří
- vysvětlí princip vzniku metamorfovaných
hornin
uvede příklady
- zná význam a použití důležitých hornin
- rozpozná vybrané horniny s použitím
určovacích pomůcek
- objasní procesy: zvětrávání, eroze, transport,
ukládání
- uvede konkrétní příklady vnějších
geologických dějů
- objasní příčiny a důsledky vnějších
geologických
dějů
- vysvětlí způsob vzniku sedimentárních hornin
- zná význam a použití vybraných hornin
- vysvětlí společné a rozdílné znaky vyvřelých,
usazených a přeměněných hornin
- rozpozná vybrané horniny s použitím
určovacích pomůcek
- porovná význam půdních činitelů pro vznik
půdy
- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy

Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Fy

LP

Geologie – věda o Zemi
Horniny a nerosty
Krystaly, krystalové soustavy
Fyzikální a chemické vlastnosti
minerálů
Minerály

Země jako geologické těleso
Stavba Země
Litosféra, tektonika

LP

Z,Fy
Z

Zemětřesení, sopečná činnost

Horniny magmatické

Tektonické jevy – zlomy a vrásy
Horniny metamorfované

Změny na zemském povrchu

EGS – geologické
děje
Z

Horniny sedimentární

Půdy

LP

Z

LP
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Výstup

156
Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- umí popsat koloběh vody
- vysvětlí vznik podzemní vody a pramenů
- chápe význam vody pro život, pro lidské
aktivity a ochranu její čistoty
- uvede na základě pozorování význam vlivu
podnebí a počasí na udržení života na Zemi
- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
- vyjmenuje (pozná) základní nerosty významné
pro člověka, zdůvodní jejich význam a uvede
jejich významná naleziště v ČR a ve světě
- uvede vliv těžby nerostných surovin na krajinu
a životní prostředí
- umí vyjmenovat příklady přírodních katastrof

Voda, atmosféra, hydrosféra

Ch, Z, F

Přírodní zdroje a hospodaření s
nimi

EGS – ochrana
životního prostředí
EV –negativní vliv
lidské činnosti na
ekosystémy, aktivní
přístup k ochraně
životního prostředí
MV – ekologické
katastrofy a jejich
předcházení

- porovná jednotlivé názory na vznik a vývoj
života na Země
- objasní vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj
života
- zdůvodní význam adaptace ve vývoji života na
planetě a uvede příklady
- objasní proces vzniku zkamenělin
- vyjmenuje jednotlivé geologické éry a jejich
útvary
- charakterizuje geologické éry z hlediska
významných událostí a výskytu specifické fauny
a flóry
- popíše s pomocí geologické mapy podobu
území ČR v geologických érách
- zná geologickou stavbu a geologický vývoj
území ČR
- umí popsat koloběh vody
- vysvětlí vznik podzemní vody a pramenů
- chápe význam vody pro život, pro lidské
aktivity a ochranu její čistoty
- uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých ekosystémů
- charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před
nimi

Dějiny planety Země

Přírodní katastrofy

Poznámky

Projekt
– voda

projekt

Česká republika očima geologa

Z

Voda, atmosféra, hydrosféra,
podnebí a počasí ve vztahu k
životu

Ch, Z, F

Mimořádné události způsobené
přírodními vlivy

MV – ekologické
katastrofy a jejich
předcházení

projekt voda
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Zeměpis
Vyučovací předmět: Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda –
chemie, fyzika, přírodopis. Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních
vzdělávacích oblastí – matematika, výtvarná výchova, dějepis, občanská výchova, český
jazyk.
Obsahové vymezení předmětu
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických
objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
- respektování přírodních hodnot a lidských výtvorů k podpoře ochrany životního prostředí
- rozvíjení trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti
životního způsobu moderního člověka
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Časové a organizační vymezení předmětu
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací v 6.,
7., 9. ročníku a s hodinovou týdenní dotací v 8. ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
1. Kompetence k učení
 vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací
 používání odborné terminologie
 nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
 využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
2. Kompetence k řešení problémů
 vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
 využívání metod, při kterých docházejí žáci k objevům a řešením sami
 obhajování svých výroků, argumentace, diskuse na dané téma
 odpovědi na otevřené otázky
3. Kompetence komunikativní
 naslouchání a respektování názoru druhých
 dodržování předem stanovených pravidel komunikace
 interpretace či prezentace různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem
záznamů v písemné i mluvené podobě
4. Kompetence sociální a personální
 využívání skupinového vyučování
 utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
 ochota pomoci a o pomoc požádat
 spoluúčast na vytváření kritérií hodnocení a následné hodnocení svých výsledků
 dodržování dohodnutých postupů a termínů

švp zš troubelice
 odpovědnost za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v místním a globálním
měřítku
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5. Kompetence občanské
 dodržování pravidel slušného chování
 vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
 pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
6. Kompetence pracovní
 dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
 vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Zeměpis
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6.
Výstup

- objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše tělesa
sluneční soustavy
- charakterizuje povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé
fáze Měsíce
- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě
v pohledu na zemské těleso
- orientuje se na hvězdné obloze
- rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce,
meteorická tělesa, komety, Galaxie, cizí galaxie
- používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti
Země
- orientuje se v přírodě podle Slunce
- hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a
oběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi
- vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné
střídání ročních období
- vysvětlí podstatu polárního dne a noci
- dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní
rovnodennosti, zimním a letním slunovratu
- požívá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model
planety Země k demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů a základních tvarů zemského povrchu
- používá různé druhy plánů a map. umí je orientovat,
přepočítávat vzdálenosti podle různých druhů měřítek
- seznámí se znázorněním výškopisu a polohopisu na
mapách
- prokáže aktivní znalost smluvených značek,
vrstevnic, výškových kót, nadmořské výšky
- vyhledá potřebné informace v mapových atlasech,
orientuje se v jejich obsahu a rejstřících
- používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných
souřadnic určuje na glóbusu i mapě absolutní
(matematickou) geografickou polohu jednotlivých

uč
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Planeta Země
- postavení Země ve vesmíru
- tvar a pohyby Země

F, Čj, Př, D, M, Ov,
Vv
OSV – 1.1.2
1.2.3
VEGS – 3.1
MV – 6.1

Glóbus a mapa
- měřítko glóbu
- druhy plánů a map
- výškopis a polohopis
- poledníky a rovnoběžky

M, Čj, Př, Ov, Vv
OSV – 1.2.2
VEGS – 3.2
MV – 6.1

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

lokalit na Zemi
- vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na
Zemi, pochopí účel časových pásem a úloho hlavního
a 180. poledníku pro určování času na Zemi
- dokáže stanovit místní čas
- rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť,
obratníky, polární kruh, datová mez
- vysvětlí pojem krajinná sféra
- orientuje se v objektech a jevech a procesech
v jednotlivých složkách přírodní sféry
- rozpoznává souvislosti a vzájemnou podmíněnost
mez jednotlivými přírodními složkami krajinné sféry
- objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů
- posuzuje zemský povrch-reliéf jako výsledek
složitého působení endogenních a exogenních činitelů
a lidských činností
- s porozuměním pracuje s pojmy-počasí, podnebí,
meteorologické prvky, celkový oběh vzduchu v
atmosféře
- vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a
porovnává je
- pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě
svého bydliště
- seznámí se s rozložením vody na Zemi
- porozumí a vyhledá na mapách pojmy-oceán, moře,
pohyby mořské vody, vodní toky, ledovce,
podpovrchová voda, bezodtokové oblasti, jezera,
bažiny, umělé vodní nádrže
- popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich
hospodářské využití, rozumí pojmům mateční hornina,
humus, eroze půdy
- vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, příčiny
úbytku půdy na světě
- objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné
šířce a nadmořské výšce
- vymezí geografická šířková pásma na Zemi
- seznámí se s vlivy člověka na životní prostředí
- určí geografickou polohu jednotlivých oceánů,
světadílů podle zeměpisných souřadnic i z hlediska
polohy na zemských polokoulích a v podnebných
pásech
- porovná rozlohu jednotlivých světadílů a oceánů
- popíše a srovnává při interpretaci obecně
zeměpisných map členitost a typické znaky přírodních
poměrů jednotlivých světadílů, oceánů
- charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů
- seznamuje se s ekologickou problematikou moří a
oceánů
- určí geografickou polohu a vyhledá na mapách
polární oblasti
- uvede význam Arktidy a Antarktidy
- seznámí se s globálními problémy, které těmto
oblastem hrozí
- posoudí význam mezinárodní politické a vědecké
spolupráce při výzkumu a využívání polárních oblastí
- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické
pojmy, s kterými se seznámí
- provede regionalizaci v jednotlivých světadílech,
vytyčí společné znaky daného regionu a provede
porovnání jednotlivých regionů
- vyhledá a provede stručnou charakteristiku
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Krajinná sféra Země
- význam jednotlivých
přírodních složek na Zemi

Projekt-šířkové stupně
rostlinstva (veg. pásy)
Př, Jč, F, M, Ov, Vv
OSV – 1.1.1
1.2.3
1.3.1
VEGS – 3.1
3.2
EV – 5.1
5.2
5.3

Zeměpis světadílů a oceánů
- Afrika, Austrálie,
Antarktida, Oceánie, Indický a
Tichý oceán, poloha, rozloha,
členitost, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo a
živočišstvo, přírodní zdroje,
obyvatelstvo, hospodářství,
státy

M, D, Př, Čj, OV, Rv
OSV – 1.2.1
VDO – 2.2
2.4
VEGS – 3.1
3.2
MKV – 4.2
4.3
EV – 5.1
5.2
5.3
MDV – 6.1
6.7

Poznámky

švp zš troubelice
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Kompeten
ce

Výstup

-charakterizuje mimořádné události (zemětřesení,
sopečná činnost-6.tř., sesuvy půdy, sněhové laviny,
náledí, větrné bouře, povodně)

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Fyzickogeografická sféra –
6.roč.

-umí vyhodnotit správné a nesprávné jednání občanů
při mimořádných událostech
- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí
poznatky a vytvoří si celkový náhled na geografické
učivo

Poznámky

Ocrana
za
mimoř.
událostí

Opakování

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Kompeten
ce

Výstup

- provede regionalizaci v jednotlivých
světadílech, vytýčí společné znaky daného
regionu, provede porovnání jednotlivých regionů
- vyhledá a pojmenuje vybrané státy, hlavní a
významná města
- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení
a hospodářských činností v jednotlivých
světadílech, v regionech a vybraných státech
popíše a porovná jejich sektorovou, odvětvovou
a územní strukturu a zvažuje souvislosti
s přírodními poměry
- seznámí se s mezinárodními organizacemi
- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti
cestovního ruchu v jednotlivých světadílech
- dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se seznámí

Učivo

Zeměpis světadílů – Amerika, Asie,
Evropa
Amerika – fyzickogeografická sféra
- socioekonomická sféra
- regionalizace
- charakteristika států
Asie – fyzickogeografická sféra
- socioekonomická sféra
- regionalizace
- charakteristika států
Evropa – fyzickogeografická sféra
- socioekonomická sféra
- regionalizace
- charakteristika států

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Př, D, Ov, Rv, Čj,
M, Ch, F, Pč
OSV – 1.1.1
1.1.5
1.2.3
1.3.1
VDO – 2.3
2.4
VEGS – 3.1
3.2
3.3
MV – 4.1
4.2
4.3
4.5
EV – 5.1
5.2
5.3
MDV – 6.2
6.5
6.7
Projekt – stát
Evropy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Výstup

- pracuje aktivně s mapami obsahujícími informace
o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech
v celosvětovém měřítku
- rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační
faktory sídel a hospodářských aktivit na
konkrétních regionálních příkladech
- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi
- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších

Kompeten
ce

Učivo

Společenské a hospodářské složky
v krajině

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Př, d, Ov, Rv, Čj,
M, Ch, F
OSV – 1.1.1
1.2.2
1.2.3
VEGS – 3.2
EV – 5.2
5.3
5.4

Poznámky

švp zš troubelice
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Kompeten
ce

Výstup

Učivo

aglomerací
- určí a vyhledá hlavní oblasti světového
hospodářství
- porovnává a lokalizuje na mapách hlavní
(jádrové) a vedlejší (periferní) oblasti světového
hospodářství
- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu
- uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států
podle stupně rozvoje

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

MV – 6.5

- orientuje se na politické mapě světa
- uvede aktuální počet států současného světa,
vyhledá na politické mapě světa nově vzniklé státy
- rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné
polohy, počtu obyvatelstva, hlediska svrchovanosti,
státního zřízení a formy vlády, správního členění
- uvádí příklady různé míry demokracie ve světě
- lokalizuje aktuální příklady politických,
národnostních a náboženských konfliktů ve světě
- uvede příklady nejvýznamnějších politických,
vojenských a hospodářských seskupení
- vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny,
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení
- rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a
kulturních krajin, uvede konkrétní příklady
- posuzuje působení přírodních krajinotvorných
procesů a vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou
společností na krajinu a životní prostředí
- zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy
lidské společnosti působí dlouhodobě v prostoru a
v čase na krajinu a životní prostředí, uvede kladné
a záporné příklady
- zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a
životního prostředí na lokální i globální úrovni
- provede prostorové rozmístění hlavních
ekosystémů
- porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný
rozvoj
- navrhne možná řešení problematiky životního
prostředí
-charakterizuje mimořádné události (zemětřesení,
sopečná činnost-6.tř., sesuvy půdy, sněhové laviny,
náledí, větrné bouře, povodně)

M, Ov, D, Př, Pc
OSV – 1.1.1
1.2.1
1.2.2
VDO – 2.2
2.4
VEGS – 3.3
MKV – 4.2
4.5
MDV – 6.2
Politická mapa dnešního světa –
hlavní mezinárodní politické,
bezpečnostní a hospodářské
organizace a seskupení

Př
OSV – 1.1.3
1.3.1
VEGS – 3.1
EV – 5.1
5.2
5.3
5.4
MDV – 6.1
6.2
Projekt globální
problémy

Krajina a životní prostředí – typy
krajin, společenské a hospodářské
vlivy na krajinu a životní prostředí,
globální problémy současného světa

Typy krajin – 8.roč.

Ocrana
za
mimoř.
událostí

-umí vyhodnotit správné a nesprávné jednání
občanů při mimořádných událostech

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Výstup

- zjistí historii, statistické údaje vztahující se k
obci
- popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické
znaky přírody, osídlení, hospodářství a kultury

Kompeten
ce

Učivo

Místní region České republiky

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

D, Ch, Jč, M
OSV – 1.1.1
VOD – 2.1
VEGS – 3.3

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup
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Kompeten
ce

Učivo

místního regionu a jejich možné perspektivy
- pracuje aktivně s turistickou mapou místního
regionu
- určí absolutní geografickou polohu ČR
- vyhodnotí relativní geografickou polohu ČR
podle různých kritérií
- porovná rozlohu ČR s rozlohou vybraných
států světa a s rozlohou sousedních států
- popíše s pomocí obecně zeměpisných a
tématických map vznik a vývoj reliéfu, určí a
vyhledá horopisné celky, charakterizuje podnebí,
vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a
CHKO a pochopí jejich důležitost
- vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách
největší a nejmenší soustředění obyvatelstva v
ČR
- vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější
sídla v ČR a určí jejich lokalizační faktory
- srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění,
pohybu a struktuře obyvatelstva ČR se
sousedními státy
- zpracovává a vyhodnocuje informace a pokouší
se o prognózu dalšího vývoje týkající se své
obce
- rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění
a perspektivu hospodářských aktivit v ČR
- hospodářství ČR charakterizuje po jednotlivých
oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a
spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční obchod
- zhodnotí postavení své obce v rámci
hospodářství celé republiky
- lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a
administrativní celky v ČR
- charakterizuje přírodní podmínky,
hospodářství, zvláštnosti, kulturní zajímavosti
jednotlivých regionů a porovnává jejich
hospodářskou funkci a vyspělost

ČR – poloha, rozloha, členitost
povrchu a přírodní poměry

- ovládá základy praktické topografie a orientace
v terénu
- využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní
průvodce, pracuje s internetem a s dalšími
materiály při vyhledávání informací
- aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
- zopakuje si probírané učivo, systematicky si
utřídí poznatky a vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo

Opakování geografického učiva na
ZŠ – cvičení a pozorování v terénu
v místní krajině, orientační body,
světové strany, pohyb podle azimutu
a mapy, živelné pohromy-opatření,
chování a jednání při nebezpečí,
opakování geografického učiva na ZŠ

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

EV – 5.1
5.2
5.3
5.4
Př, M
VEGS – 3.2
EV – 5.4

ČR – rozmístění obyvatelstva a
sídelní poměry

M, D, Př, Jč
OSV – 1.2.2
VEGS -3.1
MKV – 4.3
4.4

ČR – národní hospodářství

CH, D, Př, F
OSV – 1.1.2
1.3.1
VEGS – 3.2
EV – 5.3
MV – 6.3

ČR - regiony

D, CH, M, D Jč
OSV – 1.3.2
VEGS – 3.1
EV – 5.2
5.3
MV – 6.5
Projekt
M, CH, Př, Vv
VDO – 2.1
VEGS – 3.1
EV – 5.4

Poznámky
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5.2.6. Umění a kultura
Vzdělávací oblast: Umění a kultura.

Hudební výchova
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Hudební výchova se vyučuje v 6.-9. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací
jedna hodina týdně. Výuka je realizována převážně v odborné pracovně HV za použití
hudebních nástrojů a dalších hudebních pomůcek (nástěnné obrazy dějin hudby apod.)
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě
základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe
obsahovými doménami hudební výchovy.
Hudební činnosti, jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí
ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti
- jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi
- sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a
pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“
hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí
pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává
hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat
a interpretovat.
Obsahem Sborového zpěvu je vypěstovat základní vlastnosti člena sboru, rozvíjet sborové
slyšení a vnímání, lásku ke společné práci. Naučit vícehlasému zpěvu. Použít různé
doprovody k nacvičovaným písním, včetně Orffova instrumentáře a klasických nástrojů
v rukách žáků ZUŠ. Vybudovat repertoár pro vystoupení sboru na školních i obecních akcích.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Učitel:
 umožňuje každému žákovi zažít úspěch, sleduje při hodině pokrok všech žáků
 vede žáky k vzájemnému naslouchání
 vede žáky k rozvoji jejich hudebnosti
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení
 umožňuje žákům prožití emocionálních zážitků ( zpěv, poslech , hudebně pohybové a
instrumentální činnosti)
Žáci:

švp
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získávají kladný vztah k hudbě a hudebním činnostem
získávají pěvecké návyky
učí se pracovat s hlasem, kultivovat pěvecký, mluvený i pohybový projev
aktivně vnímají hudbu,poznávají žánry a styly hudby
účastní se na kulturních vystoupeních
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura.
Vyučovací předmět: Hudební výchova
zkratky pro zápis
Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6.

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Kompeten
ce

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Dokáže dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně zpívat v jednohlase, popř.
dvojhlase a trojhlase
Orientuje se v notovém zápisu písně, umí
vyhledávat určené takty a rytmy

uč

-intonační cvičení
-vybrané písně

ESV-hudebně
estetické vnímání

řp

VV ilustrace písní

Má osvojeno dur – mollové cítění

uč

Umí rozlišit a pojmenovat hudbu vokální a
instrumentální, píseň umělou a lidovou, operu,
melodram, operetu, muzikál
Seznámí se s vybranými skladbami
Dovede sluchem poznat základní nástroje
symf.orch.
Rytmicky správně doprovází jednoduchou
píseň na Orffovské nástroje
Má rytmické cítění a rytmickou paměť
Dokáže vytvořit vlastní rytmické modely
v daném taktu
Dokáže pohybem vyjádřit takt, metrum a
rytmus
Zvládl pohybem vyjádřit pochodový, polkový,
valčíkový, polonézový a menuetový rytmus

ob

-zpěv lidových i umělých písní
-vyhledání rytmu v zápisu písně,
rytmické hádanky
-tóninové řady, sluchová analýza akordů
-lidové písně v dur i moll tóninách
-látku si osvojuje na konkrétních písních
a hudebních dílech
-klasická díla české a evropské hudby
-poslouchané skladby, A-Z kvíz
hud.nástr.
-jednoduchý doprovod některých
nacvičených písní
-rytmické rozcvičky, modely, diktáty,…
-rondo-kuplety, předehry, mezihry,
dohry
-na vybraných písních

EGS

Dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

kom

ob
uč
řp
řp
řp
uč

-rytmické chvilky
-nácvik tanečního vyjádření některých
písní
-dramatizace písní, texty písní

Poznámky

MKV
ENV

OSV

Vzdělávací oblast: Umění a kultura.
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.
Výstup

Kompeten
ce

Při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
Podle individuálních dispozic zpívá intonačně
čistě a rytmicky správně

uč
ob

Hudební výrazové prostředky

řp

Učivo

-lidové a umělé písně
-lidové písně různých národopisných
oblastí
-migrace písní
-poslech vybraných ukázek

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

ESV, ENV
ČJ, D, VV
EGS
MKV

Poznámky

švp zš troubelice
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Kompeten
ce

Výstup

Pozná hud.formy: sonátová, koncert, rondo,
variace
Rozpozná hud. nástroje symf.orch. a lidových
souborů
Orientuje se ve velkých dramatických hud.
formách
Rytmicky správně doprovází jednoduchou píseň
na Orffovské nástroje
Dokáže využít získaných zkušeností a
dovedností k vytvoření hud.dramatického
vystoupení

Učivo

uč

-díla evropských skladatelů

řp

-A-Z kvíz hud. nástrojů

uč

-baletní hudba, vyjádření hudby
pohybem
-jednoduchý doprovod některých
nacvičených písní
-pantomimické vyjádření určitého děje
-vlastní pohybové ztvárnění
choreografie

uč
řp

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

D – slohová
období
OSV
ESV, ČJ, TV
ESV
ESV
TV

Vzdělávací oblast: Umění a kultura.
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 8.
Kompeten
ce

Výstup

Při zpěvu využívá správné pěvecké návyky,
dodržuje hlasovou hygienu
Podle individuálních dispozic zpívá intonačně
čistě a rytmicky správně

uč

Zná pojem akord, dovede vysvětlit kytarové
značky
Orientuje se v dějinách evropské hudby

uč

Zná vznik a vývoj jazzu a taneční hudby
Má představu o modálních tóninách a gregor.
chorálu
Rozlišuje hudební výrazové prostředky v hud.
dílech
Pozná hud.formy: mše, oratorium, kantáta
Rozpozná běžné hud. nástroje
Umí vytleskat složitější rytmus
Rytmicky správně doprovází jednoduchou píseň
na Orffovské nástroje
Dokáže využít získaných zkušeností a
dovedností k vytvoření hud.dramatického
vystoupení

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

-hlasová a rytmická cvičení
-lidové a umělé písně
-lidové písně různých národopisných
oblastí
-migrace písní
-stavba akordů, kvintakord, septakord

ESV, ENV
ČJ, D, VV

ESV, D, EGS

kom
ob

-slohová období, osobnosti evrop.
hudby
-vývoj jazzu a taneční hudby
-staré tóniny, Gregoriánský chorál

řp

-poslech vybraných ukázek

MKV

uč

-díla evropských skladatelů

řp
uč
uč

-A-Z kvíz hud. nástrojů
-rytmická cvičení, diktáty
-jednoduchý doprovod některých
nacvičených písní
-pantomimické vyjádření určitého
děje
-vlastní pohybové ztvárnění
choreografie

D – slohová
období
OSV

ob

sope

řp

Poznámky

EGS, D
EGS

ESV
ESV, OSV

Vzdělávací oblast: Umění a kultura.
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Výstup

Při zpěvu využívá správné pěvecké návyky,
dodržuje hlasovou hygienu
Podle individuálních dispozic zpívá kultivovaně
a pěvecky správně písně různých žánrů
Zná pojem akord, pochopil složitější kytarové

Kompeten
ce

uč

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

ob

-hlasová a rytmická cvičení
ESV, ENV
-lidové a umělé písně různých oblastí, ČJ, D, VV
žánrů a slohů

uč

-stavba akordů, podstata složitějších

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

značky
Orientuje se v dějinách evropské hudby
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Kompeten
ce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Zná vznik a vývoj jazzu a taneční hudby v
Čechách
Dovede dílo zařadit do jednotlivých uměleckých
období
Rozlišuje hudební výrazové prostředky v hud.
dílech
Hlouběji pozná českou hudbu
Pozná všechny běžné hud. nástroje
Umí vytleskat složitější rytmus
Rytmicky správně doprovází jednoduchou píseň
na Orffovské nástroje
Dokáže využít získaných zkušeností a
dovedností k vytvoření hud.dramatického
vystoupení

kom

akordů
-slohová období, osobnosti evrop.
hudby
-vývoj jazzu a taneční hudby u nás

ob

-ukázky stěžejních skladeb

ESV

řp

-poslech vybraných ukázek

MKV

uč
řp
uč
uč

ESV
OSV

Zvládne jednoduché pohybové vyjádření hudby
artificiální i nonartificiální

ob

-poslech vybraných ukázek
-A-Z kvíz hud. nástrojů
-rytmická cvičení, diktáty
-jednoduchý doprovod některých
nacvičených písní
-pantomimické vyjádření určitého
děje
-vlastní pohybové ztvárnění
choreografie
-vybrané skladby, lidové tance a písně
taneční hudby

sope

řp

ESV, D, EGS
ESV, D

ESV
ESV, OSV

OSV
TV

Poznámky

švp zš troubelice
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura.

Výtvarná výchova
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova probíhá ve stanovené učebně výtvarné výchovy,
určené učebně nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).
Vyučuje se jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku následovně:
6. ročník - 2 hodiny týdně
7. ročník - 2 hodiny týdně
8. ročník - 1 hodina týdně
9. ročník - 1 hodina týdně
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy,
- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity,
- umožňuje žákovi uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky,
- tvůrčí činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání,
představivost, fantazii, intuici,
- nabízí tradiční ověřené prostředky, ale i netradiční a nové vznikající v současném
výtvarném umění,
- experimentováním je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a
prožitky
- zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové
vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
Kompetence k učení
 při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytvářejí takové učební materiály, aby je
mohli dále využívat pro
 své vlastní učení,
 žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně
uvědomit problémy
 související s realizací,
strategie - učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní
činnost,
- učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost.
Kompetence k řešení problémů
 žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
souvisejících s výběrem
 výtvarné techniky, materiálů, pomůcek,
 při zadávání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení,
strategie - učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

švp zš troubelice
Kompetence komunikativní
 při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou obhájit a
tolerovat názor druhých
 strategie -učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami
(písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky),
 - učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování
originálních, nezdařených názorů).

168

Kompetence sociální a personální
 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností
kladně ovlivňovat kvalitu práce,
 strategie - učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech
pomáhá,
 učitel pomáhá každému žákovi zažít úspěch,
 učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků.
Kompetence občanské
 při propagaci školních akcí žáci vytvářejí plakáty a upoutávky, kterými prezentují
školu,
 žáci respektují názor druhých,
 žáci prezentují výsledky práce a účastní se výtvarných soutěží,
 strategie -učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení,
 - učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů.
Průřezová témata prolínající vyučovacím předmětem:
Mediální výchova - specifická řeč obrazu, znakové kódy, kritický postoj, vnímání
autora.
Osobnostní a sociální výchova - vlastní kreativita, nápad a originalita, estetické
souvislosti.
Multikulturní výchova - vnímání rozmanitosti, harmonie, diferenciace.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - vzájemné
obohacování se, svébytnost kultur, evropské kulturní kořeny, kulturní dědictví.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura.
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6. a 7.
Výstup

Kompeten
ce

Vybírá , vytváří a pojmenovává co nejširší
řp
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků.
Užívá vizuálně obrazných vyjádření
řp
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

Vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky
ve vztazích a uspořádání,
linie, tvary, objemy, světlo, barva,
textura
Uspořádání objektů do celků, lineární,
světlostní a barevné vztahy

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

švp zš troubelice
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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, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného a symbolického obsahu.
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti, vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků.

uč

Vztahy vnímání zrakem a ostatními
smysly,
reflexe ostatních uměleckých druhů a
podnětů z okolí

Mediální výchovatvorba mediálního
sdělení

uč

Smyslové účinky obrazných vyjádření,
kombinace a variace vlastní tvořivostí,
podnětem je např. tiskovina, reklama

osobní a sociální
výchovaosobnostní rozvojkreativita

řp

prostředky pro vyjádření emocí, nálad,
fantazie, představ i zkušenosti,
manipulace s objekty, pohyby těl

uč

Typy vizuálně obrazných vyjádření,
hračky, objekty, texty, skulptura,
plastika, volná malba

Porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů.
Ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci.

kom

Přístupy k obrazným vyjádřením.

sope

Zaujímá osobní postoje, nabývání
komunikačního obsahu a jeho proměny

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech- Jsme
Evropané

Vzdělávací oblast: Umění a kultura.
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 8. a 9.
Výstup

Vybírá , vytváří as pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků.
Užívá vizuálně obrazných vyjádření
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
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, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného a symbolického obsahu.
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti, vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí

Kompeten
ce

Učivo

řp

Vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky
ve vztazích a uspořádání

řp

Uspořádání objektů do celků,
lineární, světlostní a barevné vztahy,
plasticita, zaznamenání časového
průběhu
Vztahy vnímání zrakem a ostatními
smysly

uč

uč

Smyslové účinky obrazných vyjádření,
kombinace a variace vlastní tvořivostí,
podnětem je např. tiskovina, reklama

řp

Prostředky pro vyjádření emocí, nálad,
fantazie, představ i zkušenosti,

uč

Typy vizuálně obrazných vyjádření,
skulptura, plastika, volná malba,
animovaný film, komiks, fotografie,

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Mediální výchovatvorba mediálního
sdělení
osobní a sociální
výchovaosobnostní rozvojkreativita

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních

Poznámky

švp zš troubelice

170

i z osobních zkušeností a prožitků.
Porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů.
Ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vztazích,nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci.

dramatická akce
kom

Přístupy k obrazným vyjádřením.

sope

Zaujímání osobního postoje, nabývá
komunikačního obsahu a jeho proměny,
zdůvodňování odlišností, hledání kritérií
pro prvky osobité i převzaté,
respektování záměru autora, veřejná
prezentace, proměny obsahu v různých
rovinách - historická, kulturní a sociální

souvislostech- Jsme
Evropané
Mediální výchova vnímání autora
mediálního sdělení
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech kulturní diference

švp zš troubelice

171

5.2.7. Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví.

Výchova ke zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je vyučován v rámci vzdělávacího oboru
Člověk a zdraví, a to 1 vyučovací hodinu týdně v 6. ročníku
a 1 vyučovací hodinu týdně v 8. ročníku.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen celkem do 6 kapitol (realizovaných ve dvou
ročnících):
6.ročník:
1) Vztahy mezi lidmi a formy soužití
2) Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
3) Osobnostní a sociální rozvoj
8.ročník:
1) Změny v životě člověka a jejich reflexe
2) Zdravý způsob života a péče o zdraví
3) Hodnota a podpora zdraví
Je realizován převážně aktivními metodami výuky, které samy o sobě slouží jako prostředek
pro vytváření klíčových kompetencí a dosahování očekávaných výstupů – např. stimulačními
hrami, hraním rolí, skupinovými projekty, obhajobou vlastních hypotéz apod.
Žáci mají k dispozici pracovní listy a různé zdroje informačních materiálů – odborné knihy
a encyklopedie, internet (počítačová učebna), žákovskou knihovnu, besedy s odborníky apod.
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví.
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6.
Výstup

respektuje přijatá pravidla soužití mezi
vrstevníky a partnery
pozitivní komunikací a kooperací přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství (rodina, komunita)
vysvětlí role členů komunity (rodina, třída,

Kompeten
ce

uč
řp
kom
sope
ob
prac
Učivo

1)Vztahy mezi lidmi a formy soužití
vztahy ve dvojici
kamarádství, přátelství, láska;
partnerské vztahy;
manželství a rodičovství
vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
EGS
MKV
MEV

Poznámky

1.1.1 – 1.1.5
1.2.1 – 1.2.4
2.1, 2.2
3.2 – 3.3
4.1, 4.2, 4.3,
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Učivo

spolek)
uvede příklady pozitivního i negativního vlivu
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví

rodina, škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek

dává 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
projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech
v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc

2) Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
stres a jeho vztah ke zdraví
kompenzační, relaxační a regenerační
techniky k překonávání únavy, stresových
reakcí a k posilování duševní odolnosti
civilizační choroby
zdravotní rizika, preventivní a lékařská
péče
auto-destruktivní závislosti
zdravotní a sociální rizika zneužívání
návykových látek, patologického
hráčství, práce s počítačem;
návykové látky a bezpečnost v dopravě;
trestná činnost, dopink ve sportu
skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita
šikana a jiné projevy násilí;
formy sexuálního zneužívání dětí;
komunikace se službami odborné pomoci
bezpečné chování
komunikace s vrstevníky a neznámými
lidmi;
pohyb v rizikovém prostředí;
přítomnost v konfliktních situacích
dodržování pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví
bezpečné prostředí ve škole;
ochrana zdraví při různých činnostech;
bezpečnost v dopravě a znalost pravidel
silničního provozu
manipulativní reklama a informace
reklamní vlivy, působení sekt
ochrana člověka za mimořádných událostí
živelní pohromy, terorismus

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Ov, D, Př

OSV
VDO
EGS
MKV
EVO
MEV

Poznámky

4.5
5.4
6.1, 6.2, 6.5

1.2.1.-1.2.4
1.3.1., 1.3.2

4.2

Př, Ov, Tv,
PRV
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
samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonání únavy
a předcházení stresovým situacím

3) Osobnostní a sociální rozvoj
sebepoznání a sebepojetí
vztah k sobě samému i druhým lidem;
zdravé a vyrovnané sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace činností
a chování
cvičení sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových
situací;
stanovení osobních cílů a postupných
kroků k jejich dosažení
psychohygiena
v sociální dovednosti pro předcházení
a zvládání stresu;
hledání pomoci při problémech
mezilidské vztahy, komunikace
a kooperace

1.1.1.- 1.5.1

OSV
VDO
EVO
MEV
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ce

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

respektování sebe sama i druhých,
přijímání názoru druhého, empatie;
chování podporující dobré vztahy, aktivní
naslouchání, dialog, efektivní
a asertivní komunikace a kooperace
v různých situacích
- morální rozvoj
cvičení zaujímání hodnotových postojů
a rozhodovacích dovedností;
dovednosti pro řešení problémů
v mezilidských vtazích;
pomáhající a prosociální chování
Ov, D, Př,
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A
JEJICH PREVENCE
psychická onemocnění, násilí mířené
proti sobě samému, rizikové chování
(alkohol, aktivní a pasivní kouření,
zbraně, nebezpečné látky a předměty,
nebezpečný internet), násilné chování,
těžké životní situace a jejich zvládání
rizika silniční a železniční dopravy,
vztahy mezi účastníky silničního provozu
vč. zvládání agresivity, postup v případě
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění
bezpečnosti)
klasifikace mimořádných událostí,
varovný signál a jiné způsoby varování,
základní úkoly ochrany obyvatelstva,
evakuace, činnost po mimořádné události,
prevence vzniku mimořádných událostí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
utváření vědomí vlastní identity
zaujímání hodnotových postojů a
rozhodovacích dovedností pro řešení
problémů v mezilidských vztazích;
pomáhající a prosociální chování
dopad vlastního jednání

projevuje odpovědné chování v rizikových
v situacích silniční a železniční dopravy;
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a
osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných událostí

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví.
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 8.
Výstup

vysvětlí na příkladech souvislosti mezi
tělesným, duševním, sociálním zdravím
pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické
změny v dospívání
optimálně reaguje na fyziologické změny
v období dospívání a kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
zná základní informace o sexualitě
osvojí si pojmy z oblasti sexuality
vysvětlí početí a vývoj plodu
uvede argumenty pro odložení pohlavního
života

Kompeten
ce

Učivo

1. Změny v životě člověka a jejich
reflexe
- dětství,puberta, dospívání
tělesné, duševní a společenské změny
- sexuální dospívání a reprodukční
zdraví
předčasná sexuální zkušenost,
těhotenství
a rodičovství mladistvých, poruchy
pohlavní identity

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV – řešení
problémů,
poznávání sebe a
lidí kolem nás
VDO – přijímání
odpovědnosti za
své činy, zásady
slušnosti a
tolerance
EGS –
problematika
HIV, AIDS ve
světě

Poznámky

1.1.1
1.1.2
1.1.4
2.2
3.1
6.6
6.7

beseda
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Učivo

zná způsoby ochrany proti nechtěnému
těhotenství
orientuje se rozdílech sexuálního chování
jednotlivců
orientuje se v pohlavních chorobách
umí vysvětlit, jak dochází k přenosu HIV
zdůvodní preventivní opatření boje proti šíření
HIV
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
životními cíli přijímá odpovědnost za
bezpečné sexuální chování

Poznámky

Př, Ov,

dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních chorob
uplatňuje zdravé stravovací návyky
zná poruchy příjmu potravy a jejich nebezpečí
rozlišuje běžné , infekční civilizační choroby a
aktivně se proti nim brání
vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své
zdravotní problémy
uplatňuje osobní a intimní hygienu s ohledem
na zdravotní hlediska
zvládá základní postupy první pomoci
poskytne nezbytnou první pomoc i při
vážnějších poraněních
rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými
poraněními

2. Zdraví způsob života a péče o zdraví

vysvětlí vztah mezi uspokojováním lidských
potřeb a hodnotou zdraví
podílí se na programech podpory zdraví
dovede posoudit různé způsoby chování
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví a
zdraví druhých
zařazuje do svého denního režimu aktivní
pohyb, otužování a relaxaci
usiluje o aktivní podporu svého zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví
diskutuje o zdraví v kruhu rodiny, vrstevníků
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu
uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami
respektuje význam sexuality ;chápe význam
zdrženlivosti v dospívání

3. Hodnota a podpora zdraví

respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti
v dospívání a odpovědného sexuálního
chování

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- výživa a zdraví
zásady zdravého stravování, vliv
životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví, poruchy příjmu
potravy
- tělesná a duševní hygiena
zásady osobní, intimní a duševní
hygieny,otužování,význam pohybu pro
zdraví
- režim dne
-ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy
bezpečné způsoby chování, preventivní
a lékařská péče, odpovědné chování
v situacích úrazu a život ohrožujících
stavů

OSV –hledání
pomoci při
potížích,zvládání
stresových situací
- první pomoc,
řešení problémů
EGS –
problematika
HIV, AIDS ve
světě, výživa
MV – kritické
vnímání reklamy
– zdravá výživa

3.1

6.1
6.6
6.7

Př, Tv, Ov,

EV – oceňování
zdraví, vliv
- celostní pojetí člověka ve zdraví a
prostředí na zdraví
nemoci
člověka, způsob
složky zdraví a jejich interakce, základní ochrany zdraví
lidské potřeby a jejich hierarchie
- podpora zdraví a její formy
Př, EP, Tv, Ov,
prevence a intervence, působení na
změnu kvality prostředí a chování
jedince, odpovědnost jedince za zdraví
- podpora zdraví v komunitě
programy podpory zdraví

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A
JEJICH REFLEXE
reprodukční soustavy, sexualita jako
součást formování osobnosti,
zdrženlivost, promiskuita
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE
O ZDRAVÍ
pitný režim
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota
denní režim, vyváženost pracovních a

Přednáška
1.1.1
1.1.4
1.3.1

1.1.1
1.1.2
1.1.4
1.3.1
2.2
5.4
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Učivo

odpočinkových aktivit, pohybový režim
ochrana před přenosnými chorobami;
základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, přenosné
potravou, získané v přírodě, přenosné
krví a sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
základy první pomoci
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
podpora zdravého životního stylu,
programy podpory zdraví

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví.

Tělesná výchova
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací oblast tělesná výchova jako součást komplexního vzdělávání žáků v problematice
zdraví směřuje k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost,
duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové.
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je požitek z pohybu, z komunikace při
pohybu. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení nadání.
Zpravidla v sedmém ročníku je zařazen LVVZ, který může být v případě špatné ekonomické
situace rodičů zrušen.
Obsahové vymezení předmětu
- činnosti ovlivňující zdraví
- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- činnosti podporující pohybové učení
Časové a organizační vymezení předmětu
Tělesná výchova je vyučována jako samostatný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací 6.-8.
ročníku a s tříhodinovou dotací v 9. ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí
1. Kompetence k učení
 osvojování nových pohybových dovedností
 vysvětlování a náprava chyb
 používání a osvojování názvosloví
 znalost pravidel vybraných her
2. Kompetence k řešení problému
 dlouhodobá zdravotní prevence
 zodpovědnost za svá rozhodnutí
 dodržování zásad a pravidel bezpečnosti
 hodnocení svých výsledků
3. Kompetence komunikativní
 vedení k samostatným aktivitám
 vysvětlování provedených chyb a jejich odstraňován
 porozumění běžně používaných gest
4. Kompetence sociální a personální
 sebehodnocení, přijímání pochvaly a kritiky
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 vedení k přátelským meziosobním vztahům
 chápání významu jednotlivce pro kolektiv a naopak
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5. Kompetence občanské
 vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám
 provádění zdravotně vhodné a zdravotně bezpečné sportovní činnosti ve známém a
méně známém prostředí
6. Kompetence pracovní
 bezpečné používání pomůcek a nářadí
 dodržování vymezených pravidel
 samostatnost při tělesných cvičeních
 ochrana zdraví i zdraví druhých, ochrana ŽP

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví.
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6. – 9. hoši i dívky
Výstup

- při vytrvalosti dovede uplatnit vůli, zvládá
techniku atletických disciplín a získané
dovednosti dovede uplatnit jako reprezentant
školy
- zvládá stoj na rukou a cvičení prvky na
hrazdě, kruzích a kladině

- používá správnou techniku
- zvládá jednoduché taneční kroky, tančí
s žákem opačného pohlaví (společenský tanec
9. třída)
- zvládá HČJ, dokáže řídit utkání svých
vrstevníků, zkušenosti z míčových her
uplatňuje v dalších sportech
- chápe význam pohybu pro zdraví, hygienu a
bezpečnost při pohybových činnostech, chová
se vhodně a bezpečně (tělocvična, hřiště,
příroda, silniční provoz)

Kompeten
ce

uč
řp
kom
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ob
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Učivo

Atletika – rychlý běh do 100m,
vytrvalostní běh do 2000m (D), do
3000m (ch), běh v terénu do 20 minut,
skok daleký, hod granátem (míčkem),
vrh koulí do 3kg (d), do 5kg (ch)
Gymnastika
Akrobacie – kotoul vpřed vzad, letmo,
stoj na hlavě, na rukou, přemet stranou
Hrazda – sešin, výmyk, přešvih únožmo
levou , pravou
Kruhy – houpání, svis vznesmo,
střemhlav
Přeskok – roznožka, skrčka
Kladina (D) – náskok, seskok,
rovnovážné polohy
Šplh – na laně, tyči, s přírazem, bez
přírazu
Úpoly – přetahy, přetlaky, střehový
postoj, pády
Rytmická gymnastika – polkový krok,
společenský tanec (pouze 9. třída)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Př, HV, M, F, Z

OSV – 1.1.1
1.1.2
1.1.5
1.2.1
1.2.2
VDO – 2.2
MKV – 4.1
4.2
EV – 5.4
MV – 6.7

Sportovní hry – kopaná, košíková,
florbal, volejbal, ringo (dle výběru)
Lyžařský kurz 7.
třída
Víceboj zdatnosti
Medlovský cross
Sportovní den
školy

Poznámky
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5.2.8. Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce.

Pracovní činnosti
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
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.
Vzdělávací obsah této oblasti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách
a širších souvislostech. Učí se pracovat s různými druhy materiálů a osvojují si základní
pracovní dovednosti a návyky. Plánují, organizují a hodnotí pracovní činnost samostatně
i v týmu.
V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité
informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při rozhodování o dalším profesním zaměření.
Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání, a to od prvního do
devátého ročníku a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Cíleně se
zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání
o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě i společnosti. Tím se
odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.
Vzdělávací obsah 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 obor rozdělen na osm
tematických okruhů (Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce
a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů , Práce s laboratorní technikou,
Využití digitálních technologií, Svět práce).
Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž si školy vybírají podle svých
podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce,
minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném
rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro žáky 8. a 9. ročníku i odpovídající ročníky
víceletých středních škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od
7. ročníku.
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci.
Vyučovací předmět Pracovní výchova je na ZŠ Troubelice vyučován v rámci
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, a to 1 vyučovací hodinu týdně ve všech ročnících.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen takto:
Pracovní vyučování
6. a 7ročník:
1) Práce s technickými materiály
8. a 9. ročník:
1) Práce s technickými materiály
2) Svět práce
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Výchovné a vzdělávací strategie
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
výrobku
 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 a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
 Orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
a k rozvíjení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění,
pro volbu vlastního profesního zaměření
Celý vzdělávací obsah předmětu je realizován aktivními metodami výuky, ve kterých
převládá samostatná práce žáků, jejich vlastní iniciativa, nápaditost a tvořivost. Všechny
metody práce slouží jako prostředek pro utváření klíčových kompetencí a dosahování
očekávaných výstupů.
Samotná výuka a práce žáků bude doplněna (podle možností školy) o exkurze, besedy,
návštěvy podniků či institucí apod.
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce.
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
zkratky pro zápis Kompetence k učení:
řešení problémů:
komunikativní:
sociální a personální:
občanské:
pracovní:
Ročník: 6. -7.
Výstup

1. Práce s technickými materiály
provádí jednoduché práce s technickými
materiály
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

Kompeten
ce

1-6

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Učivo

1. Práce s technickými materiály
vlastnosti materiál, užití v praxi
( dřevo, kov, plasty,atd)
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro
ruční opracování materiálů
jednoduché pracovní operace a postupy
organizace práce, důležité technologické
postupy
technické náčrty a výkresy, technické

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV
EGS
EVO

Poznámky
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Kompeten
ce

Výstup

a hygieny při práci i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

informace, návody
úloha techniky v životě člověka, zneužití
techniky, technika a životní prostředí,
technika a volný čas, tradice a řemesla

M, F, VZdr, Z

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce.
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 8.-9.
Výstup

1. Práce s technickými materiály
- provádí jednoduché práce s technickými
materiály
a dodržuje technologickou kázeň
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
- užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní
jednoduchý náčrt výrobku
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci,
poskytne první pomoc při úrazu
2. Svět práce
orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí
posoudí své možnosti při rozhodování a volbě
vhodného povolání a profesní přípravy
využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Kompeten
ce

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Učivo

- rovnoběžné pravoúhlé promítání
- jednoduché pracovní operace a
postupy
s různými materiály
- přírodní materiály
- povrchová úprava materiálu

trh práce
povolání lidí, druhy pracovišť,
pracovních prostředků, pracovních
objektů
charakter a druhy pracovních činností
požadavky kvalifikační, zdravotní
a osobnostní
rovnost příležitostí na trhu práce

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

1.1.1
1.1.5

OSV
VDO
EGS
MKV
MDV

volba profesní orientace
základní principy
sebepoznávání – osobní zájmy a cíle,
tělesný a zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení
informační základna pro volbu
povolání, práce s profesními
M, F, Ov, VZdr
informacemi a využívání
poradenských služeb

Poznámky

Krmítka
Robot
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5.2.9. Environmentální výchova.
Vzdělávací oblast: Environmentální výchova

Ekologická praktika
Vyučovací předmět: Ekologická praktika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Ekologická praktika se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku a v učebním
plánu je vymezen hodinou týdně. Je členěn do tématických okruhů: Je jen jedna Země,
Procházka po Zemi, Čistá planeta, Člověk mezi lidmi
Vzdělávání v předmětu ekologická praktika:
-

je zaměřeno na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a
příroda
umožňuje celistvé pochopení problematiky vztahu člověka k životnímu prostředí
vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace
za život v budoucnosti
klade důraz na prožitkové poznávání přírody( vycházky, badatelská činnost, práce
s přírodninami,…)

Forma a metody práce
- badatelská činnost
- přírodovědné vycházky
- exkurze
- projekty
- skupinové práce (využití pracovních listů, odborné literatury, …)
- referáty
- prožitkové hry
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
 umožňuje žákům samostatně nebo ve skupinách pozorovat, experimentovat
 předkládá dostatek učebních textů, odborných článků
 umožňuje pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi,internetem
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 dává žákům příležitost si přírodu vlastnoručně „osahat“
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 zadává nejrůznější problémové situace
 zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují fakta
 ukazuje žákům cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb
 podněcuje žáky k argumentaci
 vede žáky k vyhledávání informací, které vedou k řešení problémů
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Kompetence komunikativní
Učitel:
 vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky ( skupinové práce, projekty, hry)
 vytváří příležitosti pro interpretaci prezentaci textů, obrazových materiálů, grafů,…
 vede žáky k zapojení do diskuzí
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, bezpečnosti práce
 vede žáky k vytváření příjemné atmosféry ve skupině
 navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
Učitel:
 vede žáky k ohleduplnosti, poskytnutí pomoci
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
 učí žáky respektovat názory ostatních
 vede žáky k chápání základních ekologických souvislostí
 vede žáky k ochraně vlastního zdraví a zdraví ostatních
 vede žáky k dodržování pravidel bezpečného a ohleduplného chování v přírodě
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s přírodninami
 zadává úkoly tak, aby měli možnost žáci sami si práci zorganizovat, navrhnout postup
 umožňuje žákům pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi, internetem,..
 vede žáky k využívání znalostí v praxi
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV
1.1.1 Pozorování, srovnávání – postupy práce, řešení problémů
1.1.5 Referáty
1.2.3 Pozorování, informování, referáty
1.2.4 Skupinové práce, informování, referáty

3.1

5.1
5.2
5.3
5.4

EGS
Globální problémy Země
EV
Ekosystémy – projekt
Základní podmínky života
Krajina a její přetváření
Ekologické katastrofy a jejich předcházení
Znečištění, odpady – projekt
Životní prostředí a člověk
Chráněná území ČR – projekt
Léčivé a jedovaté rostliny – projekt
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MV
6.6
Tvorba referátů
6.7
Projektové práce
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Vzdělávací oblast: Environmentální výchova
Vyučovací předmět: Ekologická praktika
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

Kompetence

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- žák se orientuje v základních ekologických
pojmech
(ekologie, biom, ekosystémy,populace,
společenstvo)
- rozlišuje živé a neživé složky životního
prostředí
- uvede konkrétní příklad potravního řetězce a
vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku
v řetězci
- vysvětlí vztahy mezi populacemi a uvede
příklady parazitismu a symbiózy
- porovná různé typy přizpůsobení různým
životním podmínkám

Je jen jedna Země
- základy ekologie

Př

- podmínky života

- chápe pojmy lokální a globální problémy
Země
- orientuje se v nejznámějších a
nejvýznamnějších globálních problémech
- zná nejvýznamnější světová přírodní
společenstva(tropické pralesy, oceány) a jejich
význam pro globální životní prostředí
- rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy
- na konkrétním příkladě ekosystému vysvětlí
základní vztahy a zhodnotí důsledky narušení
ekosystému
- porovnává druhové bohatství jednotlivých
pater ekosystému
- rozlišuje jednotlivé typy biomů a uvede
příklad typických organismů
- vysvětlí pojmy kulturní a přírodní krajina,
kultivace
- uvede příklady zásahu člověka do krajiny
(kladné i záporné), analyzuje tyto zásahy,
hodnotí jejich význam a důsledky
- smyslově vnímá přírodu, její krásu a
rozmanitost
- posoudí jak by měla probíhat „údržba“
krajiny v místě, kde žije
- uvede konkrétní příklady kladných a
záporných vlivů člověka na životní prostředí a
jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů
- sleduje aktuální stav životního prostředí
v místě a v ČR
- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
- chápe význam třídění odpadů a recyklace
odpadů
- zná některé ohrožené druhy rostlin a
živočichů v místě bydliště, v ČR a ve světě a
příčiny jejich ohrožení
- zná naše Národní parky a CHKO

- globální problémy Země

Př, Ch
EV – základní
podmínky života
Projekt – globální
problémy země
Př,Z,Ch
EGS – globální
problémy Země

Procházka po Zemi
- ekosystémy, biomy

Projekt – ekosystémy
Př,Z,
EV - ekosystémy

- krajina

Z,Př,Pč
EV – krajina a jeií
přetváření, ekolog.
katastrofy

Čistá planeta
-Znečištění, odpady

Př,Ch,Z
EV- znečištění,
odpady - projekt

- Ohrožené druhy rostlin a
živočichů

Př

- Národní parky, CHKO v ČR

Projekt CHKO

Poznámky

Skládla
odpadů,
čistička
odpadních
vod
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Výstup

- zná typické rostliny a živočichy, kteří se zde
vyskytují
- seznámí se s CHKO Litovelské Pomoraví, je
schopen hovořit o zajímavostech a významu
CHKO
- zná význam čistoty životního prostředí na
zdraví a život člověka, diskutuje o ohrožování
- zná zdroje a využití vitamínů
- zná nejznámější léčivé a jedovaté rostliny u
nás, dokáže je v přírodě poznat podle
typických znaků
- orientuje se v použití léčivých rostlin v
domácnosti

184
Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- Litovelské Pomoraví

Projekt

Člověk mezi lidmi
- zdraví a životní prostředí
- výživa, vitamíny
- léčivé a jedovaté rostliny

Př, VZdr.
Př,VZdr
Projekt – léčivé
rostliny a jejich
využití
Př

Poznámky
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5.2.10.Volitelné předměty.
Vzdělávací oblast: Volitelné předměty

Rýsování
Vyučovací předmět: Rýsování
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Rýsování se vyučuje v 8. ročníku, časová dotace je jedna hodina týdně a je rozděleno do dvou
kapitol.
V první kapitole „Základy rýsování“ si žáci osvojí základní pravidla rýsování, seznámí se
s pomůckami pro rýsování a naučí se přesně a úhledně rýsovat. Součástí kapitoly je také
kótování, ve kterém se seznámí se základními pojmy a naučí se kótovat jednoduché součásti.
Druhá kapitola „zobrazování prostorových útvarů“ má za úkol naučit žáky pomocí volného
rovnoběžného promítání zobrazit prostorové útvary do jedné roviny. Rozvíjí také prostorovou
představivost, fantazii a tvořivost.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
 osvojování základů správného rýsování
 osvojování základů prostorového vnímání
 využívání prostředků výpočetní techniky
Učitel
 vede žáky k plánování postupů a úkolů
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě
Kompetence k řešení problémů
Žáci
 zjišťují, že realita je složitější než její technický model
 učí se zvolit správný postup při řešení reálných problémů
Učitel
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
 vede žáky k ověřování výsledků
Kompetence komunikativní
Žáci
 komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 podle potřeby pomáhá žákům
Kompetence sociální a personální
Žáci
 spolupracují ve skupině
 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
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 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

186

Kompetence občanské
Žáci
 respektují názory ostatních
 formují si volní a charakterové rysy
 zodpovědně se rozhodují podle dané situace
Učitel
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její
výsledky
 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní
Žáci
 si zdokonalují grafický projev
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů
 vede žáky k ověřování výsledků
Vzdělávací oblast: Volitelné předměty
Vyučovací předmět: Rýsování
Ročník: 8.
Výstup

1. Základy rýsování
- je seznámen s pomůckami pro rýsování,
řádem
učebny, bezpečností a hygienou práce
- dokáže přesně a úhledně rýsovat
- zná a orientuje se v základech kótování
2. Zobrazování prostorových útvarů
- rozvíjí prostorovou představivost
- dokáže zobrazit základní tělesa

Kompetence

uč
řp
kom
prac

Učivo

- pomůcky pro rýsování, druhy čar
- rýsování křivek, rovinných obrazců
- rýsování pravidelných
mnohoúhelníků
- základní pravidla kótování
- volné rovnoběžné promítání
- zobrazování těles

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty

Vaření
Vyučovací předmět: Vaření
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vaření se vyučuje jako volitelný předmět
v 8. ročníku s dotací 1 vyučovací hodiny týdně.
Výuka probíhá ve cvičné kuchyni nebo na určeném místě (pracovišti) v závislosti na
konkrétním tématu.
Vyučovací předmět Vaření vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, je jeho
nadstavbou, doplňuje a rozšiřuje praktické dovednosti využitelné v každodenním životě.
Rozvíjí teoretické znalosti i praktické manuální dovednosti v oboru.
Výuka směřuje k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků
- osvojení si základních pracovních dovedností a návyků, k organizaci a plánování
práce a k používání vhodných nástrojů, pomůcek a spotřebičů při práci v kuchyni
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti,
vlastních nápadů a vynakládání úsilí k dosažení kvalitního výsledku při pracovní
činnosti
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena
s pracovní činností člověka
- k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka,
technice a životnímu prostředí
- chápe práci a pracovní činnost jako příležitosti k seberealizaci a motivuje žáka
v profesní orientaci
Výchovné a vzdělávací strategie rozvoje klíčových kompetencí žáků v nepovinném
předmětu Vaření
Kompetence k učení
 Učí se vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů
 Uplatňují vlastní nápady a tvořivost, umí posoudit vlastní pokrok
 Kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů
 Promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
 Uplatňují zásady bezpečného chování
 Učí se adekvátně reagovat v situaci svého úrazu nebo úrazu spolužáka
 Učitel motivuje, dodává důvěru a podle potřeby pomáhá v některých činnostech
Kompetence komunikativní
 Při práci se učí správným technologickým postupům, spolupracují při plánování,
organizaci, vlastní přípravě pokrmů a údržbě kuchyně
 Při komunikaci používají správné technické názvosloví
 K získávání nových poznatků využívají dostupné informační zdroje

Kompetence sociální a personální
 Žákyně pracují ve skupinách, dodržují stanovená pravidla
 Důležitá je vzájemná spolupráce při řešení problémů
 Společná diskuse a respektování názorů ostatních
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Kompetence občanské
 Chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice
 a historické dědictví
 Učí se být ohleduplní a taktní
 mají základní znalosti PP a dokáží přivolat pomoc při zranění
Kompetence pracovní
 Při práci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla
 Bezpečně a účinně používají svěřené nástroje, vybavení a materiál
 Dodržují technologické postupy a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého
zdraví i zdraví ostatních
 Učí se pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti svých i společných výsledků práce
 získaných znalostí a dovedností využívají v běžné praxi
Vzdělávací oblast: Volitelné předměty
Vyučovací předmět: Vaření
Ročník: 8.
Výstup

s porozuměním rozlišuje pojem poživatina,
pochutina, potravina
orientuje se v hlavních složkách potravin

Kompetence

Učivo

- Zásady zdravé výživy
základní pojmy v oboru výživy
a stravování
výživa vybraných skupin obyvatel
(děti, mládež, dospělí…)
alternativní způsoby výživy

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Př, Ch

dokáže se orientovat ve vybraných druzích
potravin živočišného původu a navrhne
z nich přípravu vhodného pokrmu
dodržuje zásady správné výživy
používá různé technologie přípravy pokrmů

- Potraviny živočišného původu a
jejich kuchyňské zpracování
maso a masné výrobky
mléko a mléčné výrobky
vejce

s porozuměním se orientuje ve vybraných
druzích potravin rostlinného původu
dovede některé druhy potravin využít při
přípravě pokrmů
používá různé technologie přípravy pokrmů

- Potraviny rostlinného původu a
jejich kuchyňské zpracování
obiloviny, luštěniny, brambory
ovoce a zelenina
exotické ovoce

Ch - vitamíny

dokáže se orientovat v použití vybraných
druhů pochutin
při přípravě jednoduchého pokrmů dovede
využít vybraných druhů polotovarů
učí se vařit levně (hospodaření)

- Pochutiny, polotovary
koření, houby, speciální pochutiny
konzervování a zmrazování potravin

Ch – konzervování

Ch – bílkoviny

OSV 1.1.1
1.1.5
EVO 5.2.

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita

Dramatická výchova
Vyučovací předmět: Dramatická výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Dramatická výchova se vyučuje v 6.-9. ročníku, časová dotace je jedna hodina týdně a
spolupracují zde žáci 6. – 9. ročníku.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými jsou lidský
hlas a tělo, kultivuje je a směřuje k jejich vědomému používání v procesu dramatické
a inscenační tvorby i v běžné komunikaci
- rozvíjí psychosomatické, komunikační a herní dovednosti a schopnosti
prostřednictvím tvůrčích aktivit a kolektivní dramatické tvorby
- spolupracuje především s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, které
umožňuje žákům vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata
a situace na základě vlastního jednání
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, komunikace, rozvoj schopností poznání,
psychohygiena
MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu
MKV – lidské vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
 umožňuje každému žákovi zažít úspěch
 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 používá často kladné hodnocení, které podporuje motivaci žáka pro další spolupráci
s ostatními
Žáci
 poznávají vlastní pokroky a uvědomují si problémy, které jim brání v učení
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost
 vhodně s žáky komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů
 žáci navrhují různá postupná řešení problému
Žáci
 samostatně řeší běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávají
překážky
 dokáží popsat problém a svěřit se s ním
 při řešení složitějších problémů požádají o radu a řídí se jí
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Kompetence komunikativní
Učitel
 -vytváří vhodné podmínky pro komunikační dovednosti,spolupráci, práci v týmu,
vlastní úsudek, iniciativu a zodpovědnost
 dohlíží na dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, prostor pro různé
názory, respektování originálních, nezdařených a jiných názorů)
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Žáci
 vyjadřují se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 vyjadřují své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
Kompetence sociální a personální
Učitel
 dodává žákům sebedůvěru
 výuka probíhá bez situací nerovnosti a ponížení
 zajišťuje takové podmínky, aby docházelo ke společnému prožívání a společným
zážitkům z provedené práce a hry
Žáci
 respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
mezilidské vztahy
 každý žák osobně zodpovídá za výsledky společné práce
Kompetence občanské
Učitel
 vytváří atmosféru demokracie a přátelství
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Žáci
 znají základní práva a povinnosti občanů, respektují společenské normy a pravidla
soužití
 prezentují výsledky své práce formou veřejných divadelních vystoupeních
Kompetence pracovní
Učitel
 do výuky zařazuje praktická cvičení v řešení navozených situací
Žáci
 jsou schopni výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita
Vyučovací předmět: Dramatická výchova
Ročník: 6.-9.
Výstup

Uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový
projev, dodržuje základy hlasové hygieny a
správného držení těla.

Rozvíjí, variuje a opakuje herní situace

Kompetence

Učivo

Práce s dechem, správné tvoření
hlasu( šeptání, mluvení nahlas,
kontrast), držení těla, verbální i
neverbální komunikace.
Monolog, skládání poezie,diskuse.
Relaxační hry,soustředění.
Herní dovednosti- vstup do role,

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Čj – poezie

MDV- 6/6

Poznámky
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Výstup

(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 výsledku.
Rozpozná ve vlastní dramatické práci i
v dramatickém díle základní prvky dramatu,
pozná základní divadelní druhy a dramatické
žánry a jejich hlavní znaky, kriticky hodnotí
dramatická díla i současnou mediální tvorbu.

Propojuje somatické dovednosti při
verbálním i neverbálním vyjádření, na
příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem
a jednáním u sebe i druhých.
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Kompetence

Učivo

jevištní postava, strukturace herní a
jevištní situace
Improvizace, improvizovaný dialog.
Dramatizace předlohy, dramatické
hry(fiktivní labyrint, živý řetěz,..)
Využití zvukových prostředků
k divadelnímu vyjádření
Orientace v prostoru, rytmická paměť
Sociálně komunikační dovednosti
v běžných životních situacích,
v herních situacích
Konflikt jako základ dramatické
situace – řešení konfliktu
Práce na postavě- charakter, motivace,
vztahy
Dramatické situace, příběh – řazení
situací v časové a příčinné následnosti,
dramatizace literární předlohy
Základní stavební prvky dramatu –
situace, postava, konflikt, téma,
vrchol, gradace
Základní dramatické žánry – komedie,
tragédie, drama
Základní divadelní druhy – činohra,
loutkové divadlo, opera,
opereta,muzikál,balet, pantomima.
Současná dramatická umění a média –
divadelní, filmová, rozhlasová a
multimediální
Smyslové vnímání
Vyjádření emocí, pocitů
Jednoduchý hudební doprovod
Paměť a pozornost

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

MDV- 6/7

OSV- 1/21
OSV – 1/23
OSV – 1/14
OSV – 1/22
OSV – 1/23

MDV - 6/6
MKV – 4/2

OSV – 1/11

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita

Výtvarné činnosti
Vyučovací předmět: Výtvarné činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výtvarné činnosti se vyučují v 6.-9. ročníku, časová dotace je jedna hodina týdně a
spolupracují zde žáci 6. – 9. ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
 při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytvářejí takové učební materiály, aby je
mohli dále využívat pro
 své vlastní učení,
 žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně
uvědomit problémy
 související s realizací,
strategie - učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní
činnost,
- učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost.
Kompetence k řešení problémů
 žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
souvisejících s výběrem
 výtvarné techniky, materiálů, pomůcek,
 při zadávání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení,
strategie - učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní
 při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou obhájit a
tolerovat názor druhých
 strategie -učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami
(písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky),
 - učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování
originálních, nezdařených názorů).
Kompetence sociální a personální
 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností
kladně ovlivňovat kvalitu práce,
 strategie - učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech
pomáhá,
 učitel pomáhá každému žákovi zažít úspěch,
 učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků.
Kompetence občanské
 při propagaci školních akcí žáci vytvářejí plakáty a upoutávky, kterými prezentují
školu,
 žáci respektují názor druhých,
 žáci prezentují výsledky práce a účastní se výtvarných soutěží,
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 strategie -učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení,
 - učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů.
Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita
Vyučovací předmět: Výtvarné činnosti
Ročník: 6.-9.
Výstup

Užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě
užívá různé metody a výtvarné techniky

Učivo

Kompetence

uč
prac

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného řp
vyjádření ( linie, tvar, objem, barva, objekt)
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
kom
vlastní osobité vyjádření

Mozaikapapír,
přírodniny,
textil,
sklo,
kamínky ap.
Kresba,
malba
papirořez,
linoryt,
suchá jehla,
tiskátka ( gumová, bramborová,
textilie ap.)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Mediální výchova
- tvorba
mediálního
sdělení

Osobnostní a
sociální výchova osobnostní rozvoj
- kreativita

Porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim
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

řp
ob

Výstavka výtvarných prací

prac

Modelování:
modurit,
keramická hlína,
kašírování,
plastelina,
Fimo hmota

osobnostní a
sociální výchova osobnostní rozvojkreativita

Pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů
a prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky ( včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění

sope

Mediální výchova
-tvorba
mediálního
sdělení

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

ob

Techniky:
Twist Art,
patchwork,
malba na sklo,
malba na hedvábí,
ubrousková technika,
výroba loutek a maňásků,
kresba přes šablonu,
textilní frotáž,
batika,
savová technika,
smalt
Návštěva galerie, výstavy výtvarného
umění, prohlídka encyklopedií,
výtvarných děl našich i cizích umělců

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech kulturní diference

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita

Praktické činnosti
Vyučovací předmět: Praktické činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Praktické činnosti se vyučují v 6.-9. ročníku, časová dotace je jedna hodina týdně a
spolupracují zde žáci 6. – 9. ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Navazují na strategie a výchovně vzdělávací cíle předmětu pracovní činnosti.
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
výrobku
 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 a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
 Orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
a k rozvíjení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění,
pro volbu vlastního profesního zaměření
Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita
Vyučovací předmět: Praktické činnosti
Ročník: 6.-9.
Výstup

1. Úprava okolí školy a školního hřiště

2. Práce s technickými materiály

Kompetence

uč
řp
kom
sope
ob
prac

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

- údržba ploch mezi pavilony,
1.1.5
kolem školní jídelny a tělocvičny
- čištění chodníků, nádvoří a koliště
- hrabání listí
- úprava doskočiště, rozběhové
dráhy a běžeckého oválu
- návrh, technická dokumentace a
zhotovení výrobku dle vlastního
nákresu za použití různých
materiálů

Poznámky

švp zš troubelice
Výstup

3. Elektrotechnika
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Kompetence

Učivo

- jednoduché el. obvody
- elektrotechnická stavebnice
- domácí spotřebiče

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita

Sportovní činnosti
Vyučovací předmět: Sportovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Sportovní činnosti se vyučují v 6.-9. ročníku, časová dotace je jedna hodina týdně a
spolupracují zde žáci 6. – 9. ročníku.
Výuka je směřována k přirozenému rozvoji sportovních předpokladů a nadání žáků. Jedná se
o řízenou a výběrovou činnost, která vychází z pohybových dovedností žáka.
- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- činnosti ovlivňující zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí





Kompetence k učení
osvojování nových pohybových dovedností
vysvětlování a náprava chyb
používání a osvojování názvosloví
znalost pravidel vybraných her






Kompetence k řešení problému
- dlouhodobá zdravotní prevence
- zodpovědnost za svá rozhodnutí
- dodržování zásad a pravidel bezpečnosti
- hodnocení svých výsledků

Kompetence komunikativní
 - vedení k samostatným aktivitám
 - vysvětlování provedených chyb a jejich odstraňování
 - porozumění běžně používaných gest
Kompetence sociální a personální
 - sebehodnocení, přijímání pochvaly a kritiky
 - vedení k přátelským meziosobním vztahům
 - chápání významu jednotlivce pro kolektiv a naopak
Kompetence občanské
 - vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám
 - provádění zdravotně vhodné a zdravotně bezpečné sportovní činnosti ve známém a
méně známém prostředí





Kompetence pracovní
- bezpečné používání pomůcek a nářadí
- dodržování vymezených pravidel
- samostatnost při tělesných cvičeních
- ochrana zdraví i zdraví druhých, ochrana ŽP
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita
Vyučovací předmět: Sportovní činnosti
Ročník: 6.-9.
Výstup

- rozumí základním rozdílům mezi
jednotlivými druhy sportovních her
(kolektivní, individuální, brankové, síťové,
pálkovací)
- rozumí základním pravidlům, ovládá
základy rozhodování při hře
- chápe role v družstvu a jedná při hře
v duchu fair play
- zvládá základní HČJ a kombinace a
uplatňuje je ve hře
- zvládá střelbu
- snaží se plnit TE-TA pokyny
- dokáže správně řešit standartní situace

Kompetence

Učivo

Zdokonalení HČJ v návaznosti na
jednoduché a složitější kombinace.
Nácvik a rozvoj techniky, periferní
vidění, přihrávky, rychlé zakončení
protiútoku.
Míčové hry, doplňkové sporty
(nohejbal), obratnostní cvičení.
Rozvoj obratnosti, vytrvalosti,
posilování, kondiční příprava.
Základy TE-TA, zakládání a
přechod do útoku, zdokonalování
obranné fáze
Standartní situace, nácvik střelby,
obranná činnost a souhra.
Zdokonalování míčové techniky,
průpravné hry.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

OSV – 1.1.3
1.1.5
1.2.1
1.2.2
VEGS – 3.2
MKV – 4.2.
EV – 5.3
5.4
MV – 6.7

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita

Sborový zpěv
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Sborový zpěv se vyučuje v 6.-9. ročníku, časová dotace je jedna hodina týdně a spolupracují
zde žáci 6. – 9. ročníku.
Sborový zpěv a hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních,
hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu
vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě
základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe
obsahovými doménami hudební výchovy.
Hudební činnosti, jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí
ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti
- jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi
- sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a
pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“
hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí
pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává
hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat
a interpretovat.
Obsahem Sborového zpěvu je vypěstovat základní vlastnosti člena sboru, rozvíjet sborové
slyšení a vnímání, lásku ke společné práci. Naučit vícehlasému zpěvu. Použít různé
doprovody k nacvičovaným písním, včetně Orffova instrumentáře a klasických nástrojů
v rukách žáků ZUŠ. Vybudovat repertoár pro vystoupení sboru na školních i obecních akcích.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Navazují na předmět hudební výchova a dále posilují žákovu sebedůvěru v této oblasti.
Učitel:
 umožňuje každému žákovi zažít úspěch, sleduje při hodině pokrok všech žáků
 vede žáky k vzájemnému naslouchání
 vede žáky k rozvoji jejich hudebnosti
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení
 umožňuje žákům prožití emocionálních zážitků ( zpěv, poslech , hudebně pohybové a
instrumentální činnosti)
Žáci:
 získávají kladný vztah k hudbě a hudebním činnostem
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získávají pěvecké návyky
učí se pracovat s hlasem, kultivovat pěvecký, mluvený i pohybový projev
aktivně vnímají hudbu,poznávají žánry a styly hudby
účastní se na kulturních vystoupeních
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Vzdělávací oblast: Volitelné předměty - specialita
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Ročník: 6.-9.
Výstup

Kompetence

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy

Správné pěvecké návyky, dodržování hlasové uč
hygieny

-hlasová a rytmická cvičení
-lidové a umělé písně

ESV, OSV

Vícehlasý zpěv – kánon, dvojhlas, trojhlas

uč

-vybrané písně, kánony, úpravy
J.Říhy, P.Jurkoviče, P.Ebena,...

ESV

Dodržování sborové kázně, slyšení
Vnímání gest dirigenta
Příprava vystoupení pěveckého sboru na
školních akcích a akcích v obci
Vánoční vystoupení pěveckého sboru
Vítání jara

řp
uč
kom

-vytvoření základního repertoáru

OSV
OSV
ESV

kom
kom

-koledy
-pásmo písní

ESV, OSV, VDO
ESV, OSV

Poznámky
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6. Pravidla pro hodnocení žáků a autoevaluace
6.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6. 1. 1. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na
akcích pořádaných školou
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
2. Za první i druhé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy
se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou
stupnicí.
6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není
aritmetickým průměrem běžné klasifikace.
9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a
na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za
klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
14. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce
objektivně a přiměřeně náročně.
15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci
klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační
období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a
zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.
16. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech
učitelů.
17. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v
pedagogické radě.
18. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního
období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze
všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu
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nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v
předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli
vyučováni, se neklasifikují.
19. 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.
20. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se
za první pololetí nehodnotí.
21. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje
žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
22. 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.
23. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni
základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
24. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v
žádosti.
25. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní
hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených. V pátém a sedmém ročníku
zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve
střední škole.
6. 1. 1. 2 Zásady pro hodnocení chování ve škole
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování
školního řádu školy během klasifikačního období.
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k
uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla
neúčinná.
4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných
školou.
5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.
6. 1. 2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
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1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se
o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek
učení.
4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.
5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
6. 1. 3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich
charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
6. 1. 3. 1 Stupně hodnocení prospěchu
1. Výsledky vzdělávání žáka 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.
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností,
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
6. 1. 3. 1. 1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se
v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
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Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a
úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je
správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou
kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných
intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby
dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí
hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo
tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně
studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné
mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový
a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují
nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
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 motorické 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. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
6. 1. 3. 1. 2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy
techniky, domácí nauky.
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Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s
požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v
práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s
častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má
závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o
pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a
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energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se
dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. 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. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
6. 1. 3. 1. 3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a
sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku,
brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně
své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští
se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci
potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)

205

švp zš troubelice
206
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou
málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho
projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
6. 1. 3. 2 Stupně hodnocení chování
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
1 – velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 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 školnímu řádu; nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost
a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se
takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků.
6. 1. 4 Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy
se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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.
3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
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formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu,
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka.
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům
žáka a jak je překonávat.
6. 1. 5 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního
hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 – chvalitebný
ovládá
3 – dobrý
v podstatě ovládá
4 – dostatečný
ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný
uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý
menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný
nesamostatné myšlení
5 - nedostatečný
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 – výborný
výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný
celkem výstižné
3 – dobrý
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 - nedostatečný
i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
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
Píle a 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

2 - uspokojivé

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští
ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží
se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti
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3 - neuspokojivé
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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.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti
školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků.

6.1. 6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. 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 dalšími odborníky (PPP),
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky
za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující
průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky
koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k
zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné
je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při
diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí
učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím
zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i
sebehodnocení žáka.
4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy
třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání
známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání
pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled
zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do
katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další
údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,
vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve
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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.
9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden
týden,
- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný
zdroj informací,
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co
umí,
učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování
celé třídě není přípustné,
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití
učiva,
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.
10. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující
s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí
zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.
6. 1. 7 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
6. 1. 7. 1 Komisionální zkouška
1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky.
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický
pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené.
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na
konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za
řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové
komise.
6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné
žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi
náhradní termín přezkoušení.
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
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9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní
celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
6. 1. 7. 2 Opravná zkouška
1. Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud
neopakovali ročník na daném stupni základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou
povinných předmětů.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31.
srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky
stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze
jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do
nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné
zkoušky v daném pololetí.
5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu
……… zůstává nedostatečný

6. 1. 8 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje
se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou
stupních základní školy.
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých
forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob
hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při
úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a
stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
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6.2. Autoevaluace školy
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění
vzdělávání a výchovy ve škole.
V souladu s § 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy navrhujeme
tuto strukturu vlastního hodnocení školy.
Nový systém vzdělávání by měl být založen na aktivní účasti žáků, na jejich tvořivosti, na
nových vyučovacích metodách a strategiích učitelů. Aby nový systém vzdělávání mohl začít
fungovat, je třeba k tomu mít i odpovídající klima (přátelskou, motivující atmosféru), vztahy
(otevřené vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči apod.), ale i vybavení, prostory a
další podmínky školy. Pomocí autoevaluaceje potřeba zjistit, zda novému obsahu a kvalitě
vzdělávání budou vyhovovat její stávající podmínky, a pokud ne, co je třeba změnit.
Ke zjištění potřebných údajů budeme využívat různé informační zdroje a analytické
prostředky. K těm nejčastějším budou patřit:
Vlastní materiály - informace z výročních a inspekčních zpráv, výsledky testování žáků
9.tříd, z vlastních statistických šetření, z dřívějších sdělení rodičů, z údajů starších dotazníků
zadaných učitelům, žákům, rodičům a z dalších zdrojů
Setkání, diskuse – k analýze podmínek budou sloužit diskuse, neformální setkání
pedagogů, práce v předmětových komisích, provozní porady, setkání s rodiči, s radou školy,
s představiteli obce, semináře, ankety apod.
Dotazníky - dotazníky jsou cenným a poměrně rychlým zdrojem velkého množství
informací zahrnujících všechny oblasti školy, od materiálních podmínek přes klima a úroveň
vyučování až po rodičovská očekávání. Prostřednictvím dotazníků se nezjišťují jen fakta, ale i
názory, hodnocení a třeba také přání.
Analýza SWOT - patří mezi nástroje, které využijeme pro kvalitní vyhodnocování
činnosti školy ve spolupráci s co nejširším týmem pracovníků. Není na místě očekávat nová,
převratná zjištění – rozhodující jevy jsou vedení školy známé a jsou denně součástí jejich
přemýšlení o práci, jejích podmínkách i výsledcích. Cílem analýzy je vlivy na školu a její
možnosti systematicky, ukázněně a cílevědomě uspořádat a mnohdy intuitivní závěry si
potvrdit.
1. Oblasti autoevaluace
 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
 průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání
 školní klima a vzájemné vztahy s rodiči
 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
 soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání
2. Cíle a kritéria autoevaluace
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat
podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Kritéria autoevaluace jsou
stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok.
3. Nástroje autoevaluace
 rozbor dokumentace školy
 rozhovory s učiteli, rodiči
 dotazníky pro rodiče, žáky a učitele
 srovnávací prověrky, dovednostní testy
 hospitace
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4. Časové rozvržení autoevaluačních činností
 hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku)
 sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok
(začátek škol. roku)
 projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok
 dovednostní testy žáků
 mapa školy –dle potřeby
 dotazníky na klima školy (1x za 2 roky)
 hodnocení práce školy na žákovském sněmu
 rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady
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5. Tabulkový přehled autoevaluace školy
Hlavní oblasti
vlastního hodnocení
školy

podmínky ke
vzdělávání

průběh vzdělávání

Cíle
Zlepšení vybavenosti
odborných učeben a
kabinetů. Rozšíření počtu a
kvality PC. S obcí řešit
vybudování hřiště, výměnu
oken, zateplení fasády,
realizaci půdní vestavby.
Rozsah a vhodnost
vyučovacích forem a metod.
Interakce mezi učitelem a
žákem. Stimulace a
motivace žáků. Tempo
učení. Výběr úkolů.

Kritéria

Nástroje

Časový harmonogram

Dostatek
finančních zdrojů.

Pozorování.
Rozhovor.
Dotační programy.

Průběžně.

Plnění tématických
plánů.

Hospitace, hospitační
rozhovor.
Rozhovor s žáky.
Pozorování.

Průběžně.

Naplněnost školy
v rámci demografie
obce a
individuálních
možností rodičů.

Rozhovor.
Zápis do 1. ročníku.
Dotazník.

4x ročně rozhovor s rodiči
v rámci třídních schůzek.
1x ročně zápis
do 1.ročníku.
1x za dva roky dotazník.

podpora školy
žákům, spolupráce
s rodiči, vliv
vzájemných vztahů
školy, žáků, rodičů a
dalších osob na
vzdělávání

Zvýšení spolupráce s rodiči.
Prezentace žákovských
aktivit. Vtažení rodičů do
zájmových aktivit žáků.

výsledky vzdělávání
žáků

Dosažení co nejkvalitnějších
výsledků odpovídajících
individuálním možnostem
žáků.

Požadované
výstupní znalosti.

řízení školy, kvalita
personální práce,
kvalita dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníků

Průběžné funkční
vzdělávání. Odborný růst
pedagogických pracovníků.

Nabídka, účast a
využití DVPP.

Pozorování.
Rozhovor.
SWOT analýza.

Průběžně.
1x ročně SWOT analýza.

Spokojený žák.

Rozbor dokumentů.
Pozorování.
Rozhovor.
Dotazník.

Průběžně rozbor.
Průběžně pozorování
a rozhovor.
1x ročně dotazník.

úroveň výsledků
práce školy,
zejména vzhledem
k podmínkám
vzdělávání a
ekonomickým
zdrojům

Úspěšnost žáků u
přijímacích zkoušek.
Úspěšnost žáků na
soutěžích. Výsledky práce
s integrovanými žáky.
Nabídka zájmových
kroužků. Spokojenost žáků
ve škole.

Analýza žákovských
prací.
Srovnávací testy –
Scio, Kalibro,
Cermat.

Průběžně.
1x ročně

švp zš troubelice
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