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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Velvary, okres Kladno je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9.
ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v centru města nebo obce.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků
cizích státních příslušníků.
Vybudování bezbariérového přístupu.
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením, metální retardací.

2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k
dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Počet školních budov je 2 - 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex
budov, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých
budovách. Pro trávení volného času je k dispozici školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, fyzika, hudební výchova,
ICT, praktické vyučování, tělocvična, zeměpis. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k
internetu využít 80 pracovních stanic, bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, dějepis, fyzika, chemie, tělesná
výchova.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
literatura a umění: Spolupráce s místní knihovnou a muzeem.
profesní specialisté: Spolupráce s Pracovním úřadem Kladno a Linet Želevčice.
protidrogová prevence: Spolupráce s organizacemi typu Člověk v tísni, Odyssea apod.
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2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
V autoevaluaci jsme se zaměřili na 6 oblastí: podmínky ke vzdělávání, obsah a průběh vzdělávání,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších
osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků, vedení a řízení školy, kvalita personální práce,
kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy - zejména
vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.
Podmínky ke vzdělávání
a) demografické
b) personální
c) bezpečnostní a hygienické
d) ekonomické
e) materiální
Obsah a průběh vzdělávání
a) školní vzdělávací program
b) plánování výuky
c) podpůrné výukové materiály
d) realizace výuky
e) zohlednění individuálních potřeb žáků
f) hodnocení výuky
g) mimovýukové aktivity
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků,
rodičů a dalších osobo na vzdělávání
a) klima školy
b) systém podpory žáků
c) spolupráce s rodiči
d) spolupráce s odbornými institucemi
Výsledky vzdělávání žáků
a) klíčové kompetence
b) znalosti a dovednosti
c) postoje
d) motivace
e) úspěšnost absolventů
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání
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pedagogických pracovníků
a) strategické řízení
b) organizační řízení školy
c) pedagogické řízení školy
d) profesionalita a rozvoj lidských zdrojů
e) partnerství školy a externí vztahy
Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
a) kvantitativní analýza
b) kvalitativní analýza

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel.
sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a
zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické
řízení školy,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů
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2.5.3 Nástroje autoevaluace
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti,
hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), zjišťování a
vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba absolventů

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny nepravidelně.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce: Mimoškolní aktivity i prezentaci školy realizujeme díky výborné
spolupráci s Městským muzeem a Městskou knihovnou Velvary, v oblasti enviromentální s
oddílem Javory. Naši žáci pořádají vystoupení pro klienty Domova důchodců a Domu s
pečovatelskou službou. Škola o sobě informuje i na stránkách místního časopisu Zpravodaj, a to
díky dobré spolupráci s Městským úřadem Velvary.
obec/město: V oblasti řízení a správy školy úzce spolupracujeme se zřizovatelem (Město Velvary),
Středočeským krajem, pověřenou obcí (Město Slaný) a v oblasti kontroly zejména s Českou školní
inspekcí a Finančním úřadem Slaný.
sdružení rodičů a přátel školy: Pomoc při organizací Zahradní slavnosti na začátku roku pro
prvňáčky a jejich rodiče, pomoc při organizaci projektových dnů.
střední školy: Spolupráce s Gymnáziem Slaný, Kralupy nad Vltavou a ostatními školami v okolí.
školská rada: V souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění byla ustavena Školská rada
jakožto partner školy a instituce zastřešující práva rodičů žáků.
školské poradenské zařízení: Integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zvládáme díky
fungující spolupráci drtivé většiny rodičů, ale také za pomoci odborníků v PPP v Kladně, Roudnici
nad Labem, Mělníku a Praze a SPC Kladno a Litoměřice, SPC Loretánská v Praze a dalších.

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní
akce (výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark, sezónní besídky.
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2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 41 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 51 – 70 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 36.

2.9 Dlouhodobé projekty
Projekty ve školní práci
Zařazování práce v projektu jako formy výuky je nejčastěji využito k realizaci průřezových témat
integrovaných do předmětů obou stupňů školy (v rámci třídy, ročníku, méně často stupně nebo
celé školy). Projekty budou řešeny v každém školním roce formou dodatku dle momentálního
obsazení školy a výročí v daném školním roce. Budou doplňovány dalšími, např. ve spolupráci
s Městským muzeem, Městskou knihovnou Velvary či dalšími subjekty.

Projekty v mimoškolní práci
Na přední místo v práci školy patří aktivita v mnoha prospěšných činnostech. Enviromentální
chování žáků podporuje např. dlouhodobá tradice sběru několika druhů odpadových surovin,
léčivých bylin, pomerančové kůry, kaštanů, apod.
Dárcovství a dobrovolnictví dokládá pravidelná účast v projektech Srdíčkový den, Pomozte dětem,
Adventní koncerty a schopnost vytvořit vlastní projekty.
Na podporu potřebných dokáží žáci nacvičit hodnotné veřejné vystoupení s dobrovolným
vstupným, uspořádat prodej vlastních výrobků, věnovat výtěžek sběru druhotných surovin nebo
aktivně pomáhat jiným subjektům při veřejné peněžní sbírce mezi občany.
Kulturní úroveň žáků zvyšuje účast v projektu Klub mladého diváka, návštěvy filmových a
hudebních představeních a další akce.
Zdravotní stav a kondici žáků zlepšujeme pořádáním ozdravných pobytů u nás i v zahraničí.
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2.10 Mezinárodní spolupráce
Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje:
jazykový pobyt: Velká Británie
partnerské školy: Itálie - Instituto Comprensivo Marconi-Antonelli Torino
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
všeobecné

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj kompetence k učení
-individuálním přístupem k žákovi a jeho potřebám
-nabídkou různých strategií k učení
-kooperativním učením
-motivací, sepětím se životem, zajímavými úkoly
-prožitkem úspěchu
-možností realizovat vlastní nápad
-možností účastnit se soutěží, výstav, a vystoupení
Kompetence k řešení
Rozvoj kompetence k řešení problému
problémů
-zadáváním problémových úloh z praktického života
-hledáním různých způsobů řešení problému
-vyhledáváním, tříděním a využíváním informací z různých zdrojů
-účastí na exkurzích, vycházkách a praktických činnostech, popř. na
výzkumu
-rozdělením úkolu do fází nebo mezi členy týmu
Kompetence komunikativní Rozvoj kompetence komunikativní
-vytvářením prostoru pro názor žáka
-diskusí, argumentací
-kooperativním učením
Kompetence sociální a
Rozvoj kompetence sociální a personální
personální
-podílem na dění ve škole
-činností třídních samospráv a Žákovského parlamentu
-reprezentací školy
-vydáváním školního časopisu
-vzájemnou pomocí (hendikepovaným, při učení…)
-přidělováním nebo možností zvolit si roli ve skupinové práci
-dobrovolnictvím a dárcovstvím
Kompetence občanské
Rozvoj kompetence občanské
-seznamováním s právy a povinnostmi a jejich uplatňováním
-poznáváním a respektováním národních, kulturních a historických
tradic a symboliky,
pěstováním občanské hrdosti
-rozvojem postojů plynoucích z enviromentální výchovy, ochranou
životního prostředí
(např. tříděním odpadů, sběrem druhotných surovin apod.)
Kompetence pracovní
Rozvoj kompetence pracovní
Kompetence k učení
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Výchovné a vzdělávací strategie
-osvojováním jednoduchých technologií
-sebehodnocením schopností a vytvářením perspektivy
sebeuplatnění
-účastí v pracovním týmu
-základní orientací na trhu práce
-rozvojem zájmů ve volitelných a nepovinných předmětech a při
mimoškolní
zájmové činnosti

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného
poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho 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 přípravy PLPP 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, rozpracovaná
v konkretizovaných výstupech ŠVP.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to
na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce. IVP
vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů
podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje
školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Spolupracujeme s PPP Kladno, PPP Roudnice nad Labem, PPP Mělník, STEP Kladno, SPC Kladno,
SPC Praha - zrakové centrum, SPC Litoměřice, PPP Praha 8. Pracovníci výše uvedených
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poradenských zařízení dojíždí na náslechy v hodinách, jsou přítomni při jednáních s rodiči a
vedením školy, poskytují metodickou pomoc.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Na škole působí školní poradenské pracoviště: speciální pedagog - Mgr. Lenka Štefanová, školní
psycholog - Mgr. Barbora Dědičová, preventista - Mgr. Václava Dvořáková + asistenti pedagoga.
Předmět speciálně pedagogické péče - individuální a skupinová práce
Pedagogická intervence - posílení strategie učení, podpora vzdělávání v předmětech

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
Přizpůsobení rozvrhu
v oblasti metod výuky:
Využití nejrozmanitějších metod a forem práce s přihlédnutím k postižení žáka.
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
viz. minimální výstupy
v oblasti hodnocení:
Možnost slovního, popřípadě formativního hodnocení.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
logopedická péče, Braillovo písmo, prostorová orientace, samostatný pohyb zrakově postižených,
muzikoterapie, arteterapie

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Individuální vzdělávací plán 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. Práce na
sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP
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je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského
zařízení.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
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.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Spolupracujeme s PPP Kladno, PPP Roudnice nad Labem, PPP Mělník.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje
jeho činnost, dále školními speciálním pedagogem a školním psychologem, který na naší škole
pracuje dva dny v týdnu. Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována školním
speciálním pedagogem
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně
nadaných žáků jakými jsou například:

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
předčasný nástup dítěte ke školní docházce: Umožnění nástupu do 1. ročníku po doporučení PPP.
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3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové téma/Tematický
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
okruh
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
PRV
PŘ , VL
P
Sebepoznání a sebepojetí

DV

Seberegulace a sebeorganizace

TV

DV

PV

Psychohygiena

PŘ

Kreativita

DV

Poznávání lidí

DV

Mezilidské vztahy

PRV

Komunikace

HV

HV

AJ
TV

AJ
TV

MA

AJ

Jsme Evropané

VL

Lidské vztahy

VL
DV

Etnický původ

AJ

Multikulturalita

AJ ,
INF
VL

Princip sociálního smíru a
solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

TV
CH

SV

PV

PRV

Objevujeme Evropu a svět

PV

FY

Občan, občanská společnost a
VL
stát
Formy participace občanů v
VL
DĚ
politickém životě
Principy demokracie jako formy
VL
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VL
AJ

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

PV
RV

TV

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická
PRV
etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

OV

HV

PRV
ČJ

Kooperace a kompetice

RV

OV ,
PV
RV

RV

DĚ

OV

DĚ
OV

OV

DĚ , Z

Z

AJ

INF

HV
SV

DĚ

OV

ČJ

SV
Z

Z

Z

Z
OV

OV

OV
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Průřezové téma/Tematický
okruh
Ekosystémy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
PŘ
P
Z

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

PŘ

P

PRV
PRV

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení

P
PV

VL

P
ČJ ,
INF
ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

Vnímání autora mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti
Tvorba mediálního sdělení

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

Práce v realizačním týmu

ČJ

ČJ

3.5.1.1

CH

ČJ
ČJ

ČJ
ČJ

ČJ
ČJ
ČJ
ČJ

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
AJ
CH
ČJ
DĚ
DV
FY
HV
INF
MA
OV
P
PŘ
PRV
PV
RV
SV
TV
VL
Z

Název předmětu
Cizí jazyk anglický
Chemie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Dramatická výchova
Fyzika
Hudební výchova
Informační a komunikační technologie
Matematika
Občanská výchova
Přírodopis
Přírodověda
Prvouka
Pracovní výchova
Rodinná výchova
Sociální výchova
Tělesná výchova
Vlastivěda
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Cizí jazyk anglický
Český jazyk a literatura
Další cizí jazyk
 Německý jazyk
 Ruský jazyk
Volitelný předmět
 Technické práce
 Výpočetní technika
 Domácnost
 Sportovní výchova
 Konverzace v AJ
 Konverzace v NJ
Matematika

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

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

4

2

7+2

4+1

2

7+1

4+1

7+1

4+1

6+1

33+7

4+1

4+1

20+4

4+1

1

1

1

2

4
2

4

3+1
2

4+1
2

15+3
6

0+1

0+2

0+3

3+1

4+1

15+3
1

6

Přírodověda

2

1+1

3+1

Vlastivěda

2

1+1

3+1
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Vzdělávací oblast

Člověk a společnost

Předmět

Dějepis

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

Občanská výchova
Člověk a příroda

Fyzika

2

1

1

1

3

2

1+1

1+1

6+2

2

2

4

Chemie

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Přírodopis

2

2

1+1

1+1

6+2

Zeměpis

2

1+1

1+1

1+1

5+3

1
2

1
2
1

1
1
1

1
1

4
6
2

0+1

0+1

2
1

2
1

2
1

2

8
3

29

30

31

32

104+18

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Rodinná výchova

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

5
7

Sociální výchova
Člověk a svět práce
Doplňující vzdělávací
obory
Celkem hodin

Tělesná výchova
Pracovní výchova
Dramatická výchova

2
1

2
1

0+1

0+1

20

22

2
1

2
1

2
1

10
5

0+2

0+2
24

26

26

102+16

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Vlastivěda
V rámci 4. ročníku probíhá ve spolupráci s DDM Slaný dopravní výchova.
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5 Učební osnovy
5.1 Cizí jazyk anglický
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
4
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný
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Cizí jazyk anglický
Jazyk a jazyková komunikace
Výuka jazyka přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků
v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak
v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí jejich odlišné kulturní tradice.
Jazykové vzdělání vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat
různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky
svého poznání.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku. Hodinová dotace ve 3. ročníku je 4 hod. týdně, ve 4. a v 5. ročníku
předmětu (specifické informace o předmětu 3 hod. týdně, v 6. - 9. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně. Při vyšším počtu žáků je možnost dělit žáky
důležité pro jeho realizaci)
na skupiny v rámci ročníku s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. Kritérium pro
dělení jsou vzájemné vztahy mezi žáky a vzájemná dohoda.
Integrace předmětů
 Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
- pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium a
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Název předmětu
Cizí jazyk anglický
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové praktický život
kompetence žáků
- propojovat probraná témata a jazykové jevy
- samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
Kompetence k řešení problémů:
- řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
- nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem
- naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
Kompetence komunikativní:
- porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
- umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
- rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce
- využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu
Kompetence sociální a personální:
- v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu
- dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování
- spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu
Kompetence občanské:
- získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je
našimi
- umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky
mluvících zemí a České republiky
Kompetence pracovní:
- samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
- využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
Cizí jazyk anglický
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Cizí jazyk anglický

3. ročník





RVP výstupy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Vyjmenuje všechna písmena anglické abecedy
Slovní zásoba - abeceda
Vyjmenuje a reprodukuje slovní zásobu dle tematických
celků
Rodina, zvířata, barvy, oblečení, části těla, třída, škola,
hračky, ovoce, zelenina, vánoce, potraviny
Číslovky 1-12
Zvládne pozdravit a rozloučit se
Sloveso - to have
Reaguje na pokyny verbálně i neverbálně.
Vazby - I have got
Sloveso – to be
I am = I´m, you are = you´re, he is = he´s, she is = she´s,
it is = it´s

Popíše svou osobu

Sloveso - to have
Vazby - I have got
Sloveso – to be
I am = I´m, you are = you´re, he is = he´s, she is = she´s,
it is = it´s
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a Zaujme stanovisko při vyjádření souhlasu a nesouhlasu Yes, I am. No, I´m not.
vizuální předlohy
Vazba – This is … These..are..
Množné číslo pomocí -s
I, you, he she, it
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Popíše a zopakuje krátkou konverzaci (dialog) s využitím Vazby - I like, I don´t like
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
základní slovní zásoby
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
Uvede příklady vyjádření libosti a nelibosti
vizuální oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
Reprodukuje krátké říkanky, písničky s jednoduchou
Písně a říkanky dle tematických celků
slova či slovního spojení
slovní zásobou
Nácvik čtení a poslechu
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Cizí jazyk anglický
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka

3. ročník
Zvládne pozdravit a rozloučit se

Pozdravy, poděkování, představování, přivítání

Reaguje na pokyny

Jednoduché pokyny

Reprodukuje slovní zásobu dle tematických celků

Barvy, čísla, škola, rodina

Zvládne zopakovat krátkou říkanku, písničku s
jednoduchou slovní zásobou

Písničky a říkanky dle tematických celků

Cizí jazyk anglický
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Používá osobní a přivlastňovací zájmena –
jednoduchý popis osoby

Učivo
My, your, his, her, our, their

Umí položit otázku a kladně nebo záporně na ni
odpovědět
Zeptá se na polohu předmětu – předložky místa

To be
To have
In, on, under, next to, between, on the left, on the
right
Umí popsat vlastními slovy probíhající činnost – tvoření I am + sloveso + ing
přítomného průběhového času
Obrázková osnova
Umí hovořit o činnostech každodenního života – tvoření I live, you live
přítomného času prostého
He, she, it lives
Vyjádří zákaz
We live, they live
Don´t ….
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CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
Umí sestavit krátký rozhovor na známá témata – slovní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších zásoba dle tematických celků
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele,
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Čte plynule jednoduché texty
Aplikuje pravidla výslovnosti některých shluků hlásek

Počasí, jídlo, státy, světové strany, režim dne, popis
domu, vyučovací předměty, datum , měsíce, dny v
týdnu, záliby, nemoci
Tradice, svátky , zvyky anglicky mluvících zemí
Vazby – There is, there are
Otázky – Do you want….
Do you like ….?
Časování slovesa – can
Nácvik výslovnosti – th, sh, ng, kn, ow, ee, ea, ou, oo,
c, k, s,r,g

Orientuje se ve dvojjazyčném slovníku

Četba textu, pohádky, časopisů

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele.

Jednoduché pokyny a otázky.

Reaguje na krátké a jednoduché otázky, související s
osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s
pečlivou výslovností
Účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů
Použije jednoduché slovní spojení
Rozpozná známá slova v krátkém textu

Vybere, přiřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní
odpověď, vykoná činnost

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v
rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména
má-li k dispozici vizuální oporu)
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v
Slovní zásoba k tematickým okruhům
rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména
má-li k dispozici vizuální oporu)
Cizí jazyk anglický
Výchovné a vzdělávací strategie

Vazba – I am
Pozdravy a poděkování, přivítání, představování
Barvy, čísla, škola, rodina, zvířata, části těla

Barvy, čísla, škola, rodina, zvířata, části těla

5. ročník



Kompetence k učení
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RVP výstupy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Dokáže říci základní údaje o sobě, svých zálibách, vyplní Dopis o sobě, rodině, zájmech, stupeň libosti a
dotazník
nelibosti
Používá řadové číslovky
Slovní zásoba – dny v týdnu, volný čas, záliby
Řadové číslovky
Umí položit otázku a kladně nebo záporně na ni
Slovní zásoba – město, dům, byt a jeho zařízení,
odpovědět
nakupování, ceny, oblečení
Vyjádří vlastními slovy záměr nebo přání, vlastní
I want
potřebu
I need
Umí poskytnout informaci s využitím časování slovesa v Sloveso – to be, to have, can
jednotném i množném čísle
Zápor, otázka, krátká odpověď
Rozezná předložky místa, času, směru
Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)
Používá známé vazby
Slovní zásoba – město, dům, byt a jeho zařízení,
nakupování, ceny, oblečení
I want
I need
Sloveso – to be, to have, can
Zápor, otázka, krátká odpověď
Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)
Používá čas přítomný, minulý prostý, budoucí prostý
Vazby – Let´s, there is,
Rozezná přídavná jména
there are
Rozezná zájmena
Jednotné a množné číslo
Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
Synonyma a opozita
komunikačních situacích probíraných tematických
Osobní, přivlastňovací, tázací
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5. ročník
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích,
práce se slovníkem
Dokáže vést krátký dialog, krátký telefonní rozhovor

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
Čte plynule jednoduché texty
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální Zvládne sledovat a reprodukovat přečtený text nebo
oporu
poslech
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
grafickou a zvukovou podobou slov
Používá výukový počítačový program
Aplikuje pravidla výslovnosti některých shluků hlásek,
zná písemnou podobu slov
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v
Rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a
rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným
má-li k dispozici vizuální oporu)
tématům
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci
Slovní zásoba k tematickým okruhům
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na
Reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení na
jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici
otázky týkající se jeho samotného
vizuální oporu)
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
Snaží se napsat jednoduchá slova
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
Zvládne pozdravit a poděkovat.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Typická jídla pro různé země hovořící anglicky (jídla typická pro různé svátky těchto zemí).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Jak tráví volný čas děti v angl. hovořících zemích (sporty, svátky apod.).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Hry v angličtině (řešení různých situací v různém prostředí, využití prvků dramatické výchovy).

Žádost, omluva, blahopřání

Slovní zásoba z tematických celků – povolání, lidské
tělo, jídlo, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní
rok, roční období, dny v týdnu, hodiny, zvířata
Poslech a sledování, chápání kontextu
Četba autentického textu, četba pohádek
Angličtina hrou
Práce s internetem
Slovní zásoba dle tematických okruhů
Jednoduchá sdělení – pozdravy, poděkování,
přestavování, přivítání
Barvy, čísla, škola, rodina, zvířata, části těla, jídlo a
nápoje
Souhlas a nesouhlas – Yes, I am. No, I am not.

Psaní jednoduchých slov v angličtině
Pozdrav a poděkování.
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Velká Británie (státní symboly, styl života, významná města, zajímavé lokality, budovy….).
Cizí jazyk anglický
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Osvojuje si techniku čtení, čte nahlas a správně
přiměřené audio-orálně připravené texty.

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Seznamuje se s vyplňováním jednoduchých formulářů.

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

Orientuje se v obsahu jednoduchého textu.

Učivo
Gramatika
Způsobová slovesa – can/can’t
Slovesa - have got /haven’t got
Rozkaz/Zákaz
Vazba There is…/There are…
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Přítomný čas
- prostý
- průběhový
Minulý čas prostý
- sloveso - was,were
- pravidelná slov. – koncovka ed
Číslovky
-základní
- řadové číslovky
- čas
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CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Získává jednotlivé poznatky z reálií dané země.
jednoduchých každodenních autentických materiálech

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na
ně reagovat.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

Dokáže postihnout smysl jednoduchého sdělení.

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Používá dvojjazyčný slovník a pokouší se odhadnout
jednoduchých každodenních autentických materiálech správný význam hledaného slova podle kontextu.

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Osvojuje si jednoduché dialogy a modifikuje je.
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho

Vytváří projekty na téma v učebnici s jednoduchými

-datum
Zájmena
Osobní, přivlastňovací, ukazovací
This-these/that-those
Přivlastňovací pád
Množné číslo podstatných jmen
Členy - a/an/the
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
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samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

popisky.

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Dokáže sdělit základní informace o sobě i své rodině písemně i ústně.

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Formuluje jednoduché otázky a odpovědi na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích písemně i ústně.
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Upevňuje si výslovnost.
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Recituje básničky/zpívá písničky.
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se
týkají jeho osoby

Procvičuje si formulaci otázek a odpovědí na ně.

zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Tvoření otázek - přítomný čas
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Témata k opakování a probrání-konverzace, slovní
zásoba
barvy, čísla, sporty, oblečení - móda, rodina, přátelé,
škola, nakupování, měsíce, volný čas, domov - bydlení,
zvířata, cestování
Tvoření otázek - přítomný čas

Rozvíjí své poslechové schopnosti v určitém tematickém Způsobová slovesa
okruhu. Vyhledává základní jednoduché myšlenky a
informace.
Rozumí jednoduchým pokynům učitele při práci ve třídě Přítomný čas
a dokáže na ně reagovat.
Rozkaz/Zákaz – pokyny v hodině
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se
Odpovídá na otázky učitele.
Číslovky
týkají jeho osoby
Zájmena
Množné číslo podstatných jmen
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které Osvojuje si techniku čtení, čte nahlas a správně
Slovní zásoba (barvy, čísla, sporty, oblečení - móda,
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se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má- jednoduchému textu. Používá dvojjazyčný slovník a
li k dispozici vizuální oporu)
pokouší se odhadnout správný význam hledaného slova
podle kontextu. Orientuje se v obsahu jednoduchého
textu.
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
Seznamuje se s vyplňováním jednoduchých formulářů
která se týkají jeho osoby

rodina, přátelé, škola, nakupování, měsíce, dny v
týdnu, volný čas, domov - bydlení, zvířata, cestování)

Slovní zásoba (barvy, čísla, sporty, oblečení - móda,
rodina, přátelé, škola, nakupování, měsíce, dny v
týdnu, volný čas, domov - bydlení, zvířata, cestování)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropská města a jejich zajímavosti.
Cizí jazyk anglický
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozvíjí svou schopnost číst přiměřeně obtížný text.

Učivo
Gramatika
Opisné tvary-Have to
Minulý čas
- sloveso Be
- pravid.slovesa – koncovka ed
- nepravidelná slovesa
Budoucí čas
- will
- be going to
Předpřítomný čas
Minulý čas průběhový
Přídavná jména
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7. ročník

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Vyhledává základní myšlenky a informace v textech.
jednoduchých každodenních autentických materiálech

Komparativ-2.st.příd.jm.
Superlativ-3.st.příd.jm.
Nepravidelné stupňování
Užití more/the most
Příslovce
Tvoření koncovkou –ly
Užití – As….as
Užití – Ago
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Gramatika
Opisné tvary-Have to
Minulý čas
- sloveso Be
- pravid.slovesa – koncovka ed
- nepravidelná slovesa
Budoucí čas
- will
- be going to
Předpřítomný čas
Minulý čas průběhový
Přídavná jména
Komparativ-2.st.příd.jm.
Superlativ-3.st.příd.jm.
Nepravidelné stupňování
Užití more/the most
Příslovce
Tvoření koncovkou –ly
Užití – As….as
Užití – Ago
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7. ročník

Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
Orientuje se v monologu nebo dialogu s malým počtem Gramatika
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
neznámých významů-ty se snaží rozklíčovat.
Opisné tvary-Have to
osvojovaných témat
Minulý čas
- sloveso Be
- pravid.slovesa – koncovka ed
- nepravidelná slovesa
Budoucí čas
- will
- be going to
Předpřítomný čas
Minulý čas průběhový
Přídavná jména
Komparativ-2.st.příd.jm.
Superlativ-3.st.příd.jm.
Nepravidelné stupňování
Užití more/the most
Příslovce
Tvoření koncovkou –ly
Užití – As….as
Užití – Ago
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Rozšiřuje si znalosti reálií dané země.
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
jednoduchých každodenních autentických materiálech
zásoba

33

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Cizí jazyk anglický

7. ročník

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Dokáže postihnout hlavní smysl sdělení.
Snaží se vnímat i detaily.

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Snaží se porozumět přiměřeně obtížnému souvislému
sdělení nebo konverzaci dvou a více osob.

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Používá dvojjazyčný slovník a snaží se odhadnout
jednoduchých každodenních autentických materiálech správný význam hledaného slova.

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Zvládá potřebnou modifikaci dialogů.
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Gramatika
Opisné tvary-Have to
Minulý čas
- sloveso Be
- pravid.slovesa – koncovka ed
- nepravidelná slovesa
Budoucí čas
- will
- be going to
Předpřítomný čas
Minulý čas průběhový
Přídavná jména
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

7. ročník
Komparativ-2.st.příd.jm.
Superlativ-3.st.příd.jm.
Nepravidelné stupňování
Užití more/the most
Příslovce
Tvoření koncovkou –ly
Užití – As….as
Užití – Ago
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Napíše a přednese přiměřeně dlouhé sdělení na zvolené Gramatika
téma.
Opisné tvary-Have to
Minulý čas
- sloveso Be
- pravid.slovesa – koncovka ed
- nepravidelná slovesa
Budoucí čas
- will
- be going to
Předpřítomný čas
Minulý čas průběhový
Přídavná jména
Komparativ-2.st.příd.jm.
Superlativ-3.st.příd.jm.
Nepravidelné stupňování
Užití more/the most
Příslovce
Tvoření koncovkou –ly
Užití – As….as
Užití – Ago
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

7. ročník
Pokouší se vyjádřit své přání, názor-argumentace.

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Postupně interpretuje delší modifikované dialogy.
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Formuluje otázky a odpovědi.

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které Rozvíjí svou schopnost číst text. Vyhledává základní
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má- přiměřeně obtížné myšlenky a informace v textech.
li k dispozici vizuální oporu)

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se

Dokáže postihnout hlavní smysl sdělení. Umí vytvořit
souvislý rozhovor se základními informacemi.

Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Témata k opakování a probrání- konverzace, slovní
zásoba
Krajina, prázdniny, svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací
návyky, první pomoc, péče o zdraví, život v
budoucnosti, životní prostředí, reálie Velké Británie,
sport, dotazník
Krajina
Prázdniny
Svátky, oslavy
Jídlo, pití, stravovací návyky
První pomoc
Péče o zdraví
Život v budoucnosti
Životní prostředí
Reálie Velké Británie
Sport
Slovní zásoba

Snaží se porozumět souvislému sdělení nebo konverzaci Slovní zásoba
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7. ročník

týkají jeho osoby
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
která se týkají jeho osoby

dvou a více osob.
Orientuje se v obsahu přiměřeně obtížného textu.

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
která se týkají jeho osoby

Umí vyplnit jednoduchý formulář nebo dotazník.

Přítomný čas
Minulý čas
Budoucí čas
Přídavná jména
Příslovce
Dotazník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Pozvánka na oslavu a průběh párty - rozhovory a scénky.
Cizí jazyk anglický
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Čte širší okruh tištěných (i přiměřeně autentických)
jednoduchých každodenních autentických materiálech textů.

Učivo
Gramatika
Minulý čas
- prostý (pravid. a neprav. Slovesa)
- průběhový
Předpřítomný čas
Budoucí čas
- will / won’t
- be going to
Podmínkové věty I, II
Zástupná zájmena

37

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Cizí jazyk anglický

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

8. ročník
Vztažné věty
Tázací dovětky
Vazba be allowed to
Slovesa se dvěma předměty
Gerundium
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
Orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem
Gramatika
neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout
Minulý čas
samostatně vyhledává nová fakta o reáliích dané země. - prostý (pravid. a neprav. Slovesa)
- průběhový
Předpřítomný čas
Budoucí čas
- will / won’t
- be going to
Podmínkové věty I, II
Zástupná zájmena
Vztažné věty
Tázací dovětky
Vazba be allowed to
Slovesa se dvěma předměty
Gerundium
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
Postihne hlavní smysl sdělení, vnímá i důležité detaily. Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

8. ročník
Na základě získaných jazykových zkušeností se pokouší
odhadnout význam nových slov z kontextu.

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Samostatně pracuje s dvojjazyčným slovníkem při
jednoduchých každodenních autentických materiálech překladech textů.

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Je schopen domluvit si setkání, společný program,
nakupovat zboží, jízdenky, vstupenky, apod.

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Vyplní běžný formulář a dotazník.

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Pokouší se vyjádřit své přání, názory, zážitky, dojmy.
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
Gramatika
Minulý čas
- prostý (pravid. a neprav. Slovesa)
- průběhový
Předpřítomný čas
Budoucí čas
- will / won’t
- be going to
Podmínkové věty I, II
Zástupná zájmena
Vztažné věty
Tázací dovětky
Vazba be allowed to
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8. ročník

Slovesa se dvěma předměty
Gerundium
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
Učí se jinak formulovat přečtené texty.
Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
vyhledá v nich požadované informace
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Užívá jednoduché obraty, vyjadřující svolení odmítnutí, Témata k opakování a probrání – konverzace, slovní
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích radost, prosbu.
zásoba
Pocity a nálad, volný čas, vynálezy, moderní
technologie a media, Londýn, doprava, kultura,
telefonování, reálie – USA, Florida, Aljaška, Kalifornie
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které Rozvíjí svou schopnost číst text.
Minulý čas, předpřítomný čas, budoucí čas,
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména mápodmínkové věty I, II, zájmena, vztažné věty, tázací
li k dispozici vizuální oporu)
dovětky, gerundium.
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
Vyhledává základní myšlenky a obtížnější informace v
Slovní zásoba - pocity a nálada, volný čas, vynálezy,
která se týkají jeho osoby
textech.
moderní technologie a media, krajina, prázdniny,
svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací návyky, první
pomoc, péče o zdraví, sport.
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se
Dokáže postihnout hlavní smysl sdělení. Umí vytvořit
Slovní zásoba - pocity a nálada, volný čas, vynálezy,
týkají jeho osoby
souvislý rozhovor se základními informacemi.
moderní technologie a media, krajina, prázdniny,
svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací návyky, první
pomoc, péče o zdraví, sport.
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se
Snaží se porozumět souvislému sdělení nebo konverzaci Slovní zásoba - pocity a nálada, volný čas, vynálezy,
týkají jeho osoby
dvou a více osob Orientuje se v obsahu obtížnějšího
moderní technologie a media, krajina, prázdniny,
textu.
svátky, oslavy, jídlo, pití, stravovací návyky, první
pomoc, péče o zdraví, sport.
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
Umí vyplnit přiměřeně obtížný formulář nebo dotazník. Dotazník
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8. ročník

která se týkají jeho osoby
Cizí jazyk anglický
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Je schopen číst i předem audiovizuálně nepřipravené
texty.

Učivo
Spojky v souvětích příčinných
Závislá věta tázací
Změna stavu to get
Pořadí přídavných jmen v přívlastku
Tvoření přídavných jmen příponami less, full
Spojky ve větách příslovečných časových
Vedlejší věty příslovečné účelové
Vedlejší věty podmínkové
Vztažná zájmena who,which,that
Společenské fráze- žádost o pomoc, poskytnutí rady,
doporučení, návrh, doporučení, pozvání, gratulace,
lítost, nejistota,
Významový rozdíl lend a borrow
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
Životopis
Turistika
Svátky
Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
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9. ročník

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Pracuje s autentickými texty (časopisy, ukázky z knih,
jednoduchých každodenních autentických materiálech prospekty).

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Orientuje se v základních zeměpisných, kulturních a
historických reáliích.

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Chápe souvislé sdělení učitele i s projevy rodilých
mluvčích v přiměřeném tempu.

Spojky v souvětích příčinných
Závislá věta tázací
Změna stavu to get
Pořadí přídavných jmen v přívlastku
Tvoření přídavných jmen příponami less, full
Spojky ve větách příslovečných časových
Vedlejší věty příslovečné účelové
Vedlejší věty podmínkové
Vztažná zájmena who,which,that
Společenské fráze- žádost o pomoc, poskytnutí rady,
doporučení, návrh, doporučení, pozvání, gratulace,
lítost, nejistota,
Významový rozdíl lend a borrow
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
Životopis
Turistika
Svátky
Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
Životopis
Turistika
Svátky
Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
Spojky v souvětích příčinných
Závislá věta tázací
Změna stavu to get
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Cizí jazyk anglický

9. ročník

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Používá dvojjazyčný slovník, učí se vyhledávat slova ve
jednoduchých každodenních autentických materiálech vhodném výkladovém slovníku.

Pořadí přídavných jmen v přívlastku
Tvoření přídavných jmen příponami less, full
Spojky ve větách příslovečných časových
Vedlejší věty příslovečné účelové
Vedlejší věty podmínkové
Vztažná zájmena who,which,that
Společenské fráze- žádost o pomoc, poskytnutí rady,
doporučení, návrh, doporučení, pozvání, gratulace,
lítost, nejistota,
Významový rozdíl lend a borrow
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
Životopis
Turistika
Svátky
Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
Spojky v souvětích příčinných
Závislá věta tázací
Změna stavu to get
Pořadí přídavných jmen v přívlastku
Tvoření přídavných jmen příponami less, full
Spojky ve větách příslovečných časových
Vedlejší věty příslovečné účelové
Vedlejší věty podmínkové
Vztažná zájmena who,which,that
Společenské fráze- žádost o pomoc, poskytnutí rady,
doporučení, návrh, doporučení, pozvání, gratulace,
lítost, nejistota,
Významový rozdíl lend a borrow
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
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Cizí jazyk anglický

9. ročník

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Pohotově – přirozeně reaguje v dialogických situacích
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích každodenního života.

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Vyplní běžný formulář nebo dotazník, umí napsat
strukturovaný životopis.

Životopis
Turistika
Svátky
Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
Spojky v souvětích příčinných
Závislá věta tázací
Změna stavu to get
Pořadí přídavných jmen v přívlastku
Tvoření přídavných jmen příponami less, full
Spojky ve větách příslovečných časových
Vedlejší věty příslovečné účelové
Vedlejší věty podmínkové
Vztažná zájmena who,which,that
Společenské fráze- žádost o pomoc, poskytnutí rady,
doporučení, návrh, doporučení, pozvání, gratulace,
lítost, nejistota,
Významový rozdíl lend a borrow
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
Životopis
Turistika
Svátky
Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
Životopis
Turistika
Svátky
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Cizí jazyk anglický

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

9. ročník

Samostatně vede jednoduchý dialog.
Formuluje otázky a odpovídá na ně.

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se
týkají jeho osoby
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se
týkají jeho osoby

Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na
ně reagovat.
Dokáže postihnout hlavní smysl složitějšího sdělení. Umí
vytvořit souvislý rozhovor se složitějšími informacemi.
Snaží se porozumět souvislému složitějšímu sdělení nebo
konverzaci dvou a více osob Orientuje se v obsahu
obtížnějšího textu.

Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
Spojky v souvětích příčinných
Závislá věta tázací
Změna stavu to get
Pořadí přídavných jmen v přívlastku
Tvoření přídavných jmen příponami less, full
Spojky ve větách příslovečných časových
Vedlejší věty příslovečné účelové
Vedlejší věty podmínkové
Vztažná zájmena who,which,that
Společenské fráze- žádost o pomoc, poskytnutí rady,
doporučení, návrh, doporučení, pozvání, gratulace,
lítost, nejistota,
Významový rozdíl lend a borrow
Témata k opakování a probírání konverzace, slovní
zásoba Rodina a příbuzenské vztahy
Životopis
Turistika
Svátky
Cestování v dopravních prostředcích
Rychlé občerstvení
Dějiny Velké Británie
Dějiny USA
Spojky, tázací věty, přídavná jména, vztažná zájmena,
společenské fráze.
Spojky, tázací věty, přídavná jména, vztažná zájmena,
společenské fráze.
Slovní zásoba - rodina a příbuzenské vztahy, životopis,
turistika, svátky, doprava, kultura, telefonování.
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Cizí jazyk anglický

9. ročník

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
která se týkají jeho osoby

Vyplní běžný formulář nebo dotazník. umí napsat
Slovní zásoba - rodina a příbuzenské vztahy, životopis,
strukturovaný životopis.
turistika, svátky, doprava, kultura, telefonování.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Tvorba kvízu v angličtině na téma “ Evropa“ - zadání žákům na 2. stupni.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.2 Český jazyk a literatura
1. ročník
8
Povinný

2. ročník
9
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
8
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
8
7
5
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný
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Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání 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, různým druhům psaných i mluvených jazykových
projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky, vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a
prožitků,
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování
znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh),
dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské
období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace
prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
předmětu (specifické informace o předmětu v 1. 3. a 4. ročníku 8 hodin týdně
důležité pro jeho realizaci)
ve 2. ročníku 9 hodin týdně
v 5. ročníku 7 hodin týdně
v 6., 7., 8. ročníku - 4 hodiny týdně
v 9. ročníku - 5 hodin týdně.
Organizace předmětu při vyšším počtu žáků je možno dělit žáky na skupiny v rámci ročníku s ohledem na
didaktickou a metodickou náročnost předmětu. Kritériem pro dělení jsou vzájemné vztahy mezi žáky a
vzájemná dohoda.
Integrace předmětů
 Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
* žák si systematicky ukládá získané informace
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * vzájemně propojuje naučená pravidla pravopisu a uplatňuje je v praxi
kompetence žáků
* rozvíjí potřebné dovednosti k osvojování si učiva
* zdokonaluje se ve čtení s porozuměním, v práci s textem a ve vyhledávání informací
* aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu
* používá osvojené dovednosti z jazykového vzdělávání v jiných oblastech
* seznamuje se s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem
* doplňuje, rozvíjí a prohlubuje nabyté vědomosti a dovednosti pro svůj další rozvoj
Kompetence k řešení problémů:
* žák nalézá chyby v textu a odůvodňuje správná řešení
* pracuje samostatně s pravidly, kterými se řídí probírané mluvnické jevy
* žáci si vzájemně radí a pomáhají si
* učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní:
* žák sestavuje srozumitelně s správně větné celky
* rozšiřuje si slovní zásobu pomocí literárního i gramatického učiva
* prezentuje výstižně a kultivovaně své myšlenky a názory
* vystupuje samostatně (rozhlasové relace, vystupování na veřejnosti i před třídním kolektivem )
* učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
Kompetence sociální a personální:
* žák diskutuje v malých skupinách i v rámci celé třídy
* respektuje názory jiných
* prokazuje schopnost střídat role ve skupině
* odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích
* podílí se na vytváření pravidel práce v týmu
Kompetence občanské:
* žák plní zodpovědně a svědomitě své povinnosti a úkoly
* vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí etické, kulturní a duchovní hodnoty
* poskytuje účinnou pomoc v krizových situacích
* nepoškozuje a neohrožuje svým chováním a jednáním sebe a jiné, přírodu a životní prostředí
* zaujímá odpovědný postoj k otázkám sociálním, kulturním a ekologickým
Kompetence pracovní:
* žák udržuje pracovní prostor v čistotě a pořádku
* organizuje a plánuje si učení
* rozvíjí smysl pro povinnost a přípravu na výuku
* dodržuje hygienická pravidla pro čtení a psaní
* posuzuje a kriticky hodnotí vlastní a společné způsoby práce

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Osvojí si pamětně všechna písmena velké i malé
abecedy. Přečte slova s otevřenou i zavřenou slabikou,
slova se shlukem souhlásek a dvojhláskou au, ou.

Učivo
Hláska a písmeno, slovo, věta, čtení s porozuměním.
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Český jazyk a literatura

1. ročník

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Orientuje se v učebnici, v textu, v pojmech – nadpis,
řádek, sloupek
Správně vyslovuje a čte, při hrách používá rozpočítadla,
dětská říkadla.
Dodržuje správné hygienické návyky při psaní.

Článek, nadpis, řádek, odstavec, nácvik techniky čtení.

Osvojí si správné tvary písmen a číslic.

Grafická podoba slova a čísel, rozliší písmeno malé a
velké, tištěné a psané.

Seřadí obrázky známé pohádky podle časové osnovy.

Lidová pohádka,vyprávění, obrázková osnova.

Zvládá analýzu a syntézu slova na slabiky a hlásky,
poznává souhlásky a samohlásky na začátku slova,
přečte plynule slova s otevřenou slabikou.
Přednese říkadlo, rozpočítadlo, zarecituje báseň o 4
verších, přečte jednoduché rýmovačky a obrázkové
čtení.
Správně dýchá, volí vhodné tempo řeči.

Analýza a syntéza slabiky a slova, dvojslabičná a
víceslabičná slova, délka samohlásek, nácvik techniky
čtení.
Čtení, recitace, hry s říkadly a verši.

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou Zarecituje básničku, říkadlo se správnou výslovností.
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené Dodržuje správné hygienické návyky při psaní, správně
se psaním (mdú)
drží psací náčiní.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

Říkadlo. rozpočitadlo, báseň. Správná výslovnost,
výslovnost délky samohlásek.
Správné sezení, držení psacího náčiní

Říkadlo. rozpočitadlo, báseň. Správná výslovnost,
výslovnost délky samohlásek.
Práce s hlasem, recitace, práce s říkadlem,
rozpočitadlem, básní.
Správné sezení, držení psacího náčiní.

2. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Český jazyk a literatura

2. ročník



Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Plynule čte s porozuměním nahlas i potichu texty
přiměřené náročnosti, užívá správný slovní přízvuk,
orientuje se v textu, vyhledá v textu
informace.
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v Naslouchá druhým, vyjádří svůj názor. Při rozhovoru
rozhovoru
oslovuje, umí se omluvit. Reprodukuje písemný vzkaz,
orientuje se v textu.
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
Pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji.
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti Vypráví pohádku či příběh podle obrázkové osnovy
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá Dodržuje správnou techniku psaní, píše přiměřeně
sdělení
úhledně a čitelně. Vytvoří a napíše krátký text z
jednoduchých vět.
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
Rozliší vhodné a nevhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
prostředky v řeči v různých situacích ve škole i mimo ni
situacích
a volí vhodné prostředky.
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
Dělí hlásky na souhlásky, samohlásky a dvojhlásky, dělí
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky na dlouhé a krátké. Zdůvodní souhlásku na
samohlásky
konci slova.
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a Dělí souhlásky na tvrdé, měkké a obojetné, určí druhy
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve hlásek ve slově, používá správný pravopis i/y po tvrdých
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě a měkkých souhláskách. Určí zvukovou podobu skupin
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
bě, pě, vě, mě a správně tyto skupiny napíše, používá
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
správný pravopis ú/ů, určí jména osob, zvířat a místních
zvířat a místních pojmenování
pojmenování a píše je s velkým písmenem, píše začátek
věty s velkým písmenem a na konci věty správnou
interpunkci. Seřadí jména podle abecedy. Vyhledá
zadaná slova v abecedním seznamu.
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
Třídí slova do významových okruhů, třídí slova podle
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazenosti a podřazenosti, utvoří/vyhledá slovo
RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Učivo
Čtení s porozuměním, jako zdroj informací, hlasité i
tiché čtení, správný slovní přízvuk.

Základní komunikační pravidla, střídání rolí mluvčího,
zdvořilé vystupování, zdvořilostní dialog, pozorné
čtení.
Správná výslovnost.
Vyprávění podle obrázkové osnovy, dramatizace textu.
Adresa, přání, pozdrav.

Spisovná a nespisovná slova, mimojazykové
prostředky řeči.
Zvuková stránka jazyka – hlásky: samohlásky,
souhlásky, dvojhlásky. Souhlásky znělé/neznělé.
Pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách,
výslovnost a psaní párových souhlásek na konci a
uvnitř slov, dělení slov na konci řádku, abeceda,
skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, pravopis ú/ů, velká
písmena ve vlastních jménech, na začátku věty.

Slovní zásoba – slova jednoznačná, mnohoznačná,
antonyma, synonyma, homonyma, význam slova,
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Český jazyk a literatura
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a
jejich úplnost
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné
tvary písmen
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich
délku) a souhlásky
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky

2. ročník
opačného významu k danému slovu.

slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Rozpozná v mluveném projevu nesprávné gramatické
tvary podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a
nahradí je správnými. Sestaví větu ze slov v základním
tvaru – změní tvar slova.
Vyjmenuje znaky, podle nichž dělíme věty na
oznamovací, tázací, rozkazovací a přací (obsah,
interpunkce, melodie) a na základě těchto znaků je
vytváří, vyhledává a třídí věty z přiměřeného textu
podle postoje mluvčího.
Přečte se správnou intonací text, plynule čte s
porozuměním, recituje delší báseň.
Zaujme kladné/záporné stanovisko k ději, i postavám,
zdůvodní proč.
Určuje v básni sloku, verše, rýmy, vytváří rýmy,
vyjmenuje základní znaky pohádky.

Tvary slov, výslovnost.

Vypráví o svých zážitcích, naučí se několik říkadel,
zarecituje básničku.
Dodržuje správnou techniku psaní, píše přiměřeně
úhledně a čitelně. Napíše jednoduchá slova dle sdělení
učitele nebo asistenta, doplní obrázky jednoduchým
slovním popisem.

Správně vysloví i zapíše délku samohlásky.

Druhy vět

Zážitkové čtení a naslouchání, plynulé čtení s
porozuměním, báseň.
Příběhy o dětech
Recitace – verš, rým, báseň, poslech, divadlo,
pohádka. Literární pojmy – pohádka, spisovatel,
básník, herec.
Vyprávění, recitace, práce s říkadlem.
Jednoduchý popis, technika psaní v písance, opis a
přepis.

Zvuková stránka jazyka.

Přečte slabiku otevřenou i zavřenou, vytleskává slabiky. Syntéza, technika čtení.
Slyší, vyslovuje a správně zapíše hlásky/písmena, slabiky Zvuková stránka jazyka – hláska, slabika, slovo.
a slova. Věty zvládá pomocí opisu nebo přepisu.
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ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké
abecedy

2. ročník
Vyjadřuje souvisle svůj zážitek.

Vypravování, popis.

Domýšlí příběhy, vytváří ilustrace k příběhu.

Vypravování, ilustrace, přednes, dramatizace.

Osvojí si pamětně všechna písmena velké i malé
abecedy.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Procvičování specifických komunikačních dovedností – telefonování- dialog- omluva- dramatizace rozhovoru.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova

Abeceda.

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vyhledá v článku klíčová slova k pochopení obsahu.

Předvádí činnosti podle jednoduchého pracovního
postupu. Zdvořile vyjádří prosbu, omluvu, Vzkaz, zprávu.
Vypráví o svých zážitcích o prázdninách, o víkendu, o
Vánocích.
Napíše stručný dopis, zprávu.

Učivo
Čtení s porozuměním, věcné čtení

Čtení jako zdroj informací. Mluvený projev – oslovení,
pozdrav, omluva, prosba, vzkaz
Vypravování
Pozdrav z prázdnin

Utvoří a vyhledá slova opačného významu, sl. souřadná, Slovní zásoba
nadřazená, podřazená.
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příbuzná
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve
vlastních jménech
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché
říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a
ilustrací
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje
pozornost
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

3. ročník
Charakterizuje slovní druhy, vyhledá je v textu.
Slovní druhy.
Zformuluje delší myšlenku, vědomě použije spojky a
Skladba – v.jednoduchá/souvětí
spojovací výrazy.
Reprodukuje řadu vyjmenovaných slov. Vyhledá
Vyjmenovaná slova, velká písmena.
vyjmenovaná slova a jejich tvary v textu. Napíše správně
jména spolužáků, zvířecích kamarádů, adresu.

Čte příběhy na pokračování. Zarecituje báseň 3 sloky.
Porovná pohádku a bajku.
Doporučí knížku kamarádovi. Charakterizuje hlavní
postavy. Zaujme stanovisko k pointě příběhu.
Zapojí se do dramatizace textu. Reprodukuje text
vlastními slovy. Dokončí neúplný příběh. Nakreslí k textu
ilustraci.
Předvádí činnosti podle jednoduchého zadání nebo
pracovního postupu.
Dodržuje správnou techniku psaní, převádí grafickou
podobu textu tiskacího do psací podoby.

Zážitkové čtení a naslouchání.
Literární pojmy – pohádka, bajka
Tvořivé činnosti s literárním textem - volná
reprodukce, dramatizace Základní literární pojmy –
ilustrace – ilustrátor
Čtení s porozuměním, věcné čtení.
Grafická podoba slova, věcné čtení, vyhledávání a
přepisování slov.
Opis, přepis
Velká písmena.

Napíše správně jména členů rodiny, spolužáků a
zvířecích kamarádů. Píše velké písmeno na začátku věty.
Zapamatuje si říkadlo a zarecituje jednoduchou báseň. Literární žánry – poezie – báseň, říkadlo, rozpočítadlo.
Vyslechne pohádku, odpoví na kontrolní jednoduché
otázky, vypráví lidové pohádky/příběhy s dopomocí
ilustrací.

Tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce,
literární pojmy – pohádka, ilustrace.

Určí a rozliší slova v textu, která svým významem
znamenají děj, věc, okolnost a vlastnost.

Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména,
slovesa, příslovce).
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Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Zvládne správnou techniku čtení.

Učivo
Praktické čtení

Po přečtení textu vyjádří svými slovy stručně obsah.
Vybere z textu nejdůležitější informace.

Naslouchání, věcné čtení

Zhodnotí úplnost sdělení. Popíše živočicha, rostlinu,
kamaráda
Dojde vyřídit vzkaz, demonstruje se spolužákem
telefonický rozhovor.
Nesprávnou výslovnost opraví.

Vyhledávací čtení, popis

Vyhledá a utvoří synonyma, antonyma, homonyma,
slova jednoznačná,mnohoznačná.

Nauka o slově, hlásková podoba slova, sl.jednoznačná
a mnohoznačná

Odůvodní stavbu slova

Stavba slov – kořen, přípona, předpona
Slova příbuzná
Tvarosloví – slovní druhy
Tvarosloví – podstatná jména, mluvnické kategorie
podstatných jmen
Vyjmenovaná slova

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

Roztřídí slova podle slovních druhů

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

Zdůvodní a napíše správně i/y v koncovkách
podstatných jmen.

Telefonování
Naslouchání, věcné čtení
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Český jazyk a literatura

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k
souvislému vyjadřování
ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý
příběh
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého
filmového nebo divadelního představení podle daných
otázek
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a
reprodukuje je podle jednoduché osnovy
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a
jejich vlastnosti
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

4. ročník
V jednoduché větě určí podmět a přísudek.

Skladba – shoda podmětu s přísudkem

Zdůvodní pravopis v jednoduchý příkladech základní
skladební dvojice.

Skladba – shoda podmětu s přísudkem

Čte knihu na pokračování. Vypráví, co četl, vyjádří k
přečtenému svůj postoj.
Převypráví příběh.

Zážitkové čtení a naslouchání

Odliší pověst, povídku. Vyhledá hlavní a vedlejší
postavy, které stručně charakterizuje.
Odliší poezii od prózy.

Tvořivé činnosti s literárním textem Volná reprodukce
textu
Dramatizace textu
Základní literární pojmy

Dokáže vyřídit vzkaz, demonstruje se spolužákem
telefonický rozhovor.
Vytřídí z textu podstatní jména a slovesa, dokáže je
druhově seskupit, rozdělit.
Vyslechne nebo přečte pohádku, příběh, divadelní
představení a zapojí se do skupinové dramatizace.
Vypráví děj podle návodných otázek.

Rozhovor, krátký mluvený projev, vzkaz.

Převypráví jednoduchý příběh s využitím jednoduché
osnovy, obrázků.
Vyhledá v textu/poslechu hlavní postavy, dokáže
vystihnout jejich vlastnosti (hodný/zlý/mazaný/mstivý).
Pozná básničku od povídky/pohádky.
Ovládá tiché čtení, pozná básničku od povídky/pohádky.
Orientuje se v pojmech nadpis, řádek, sloupec, odstavec,
autor, ilustrátor.

Zážitkové čtení a naslouchání.

Slovní druhy
Zážitkové čtení a naslouchání, divadlo, dramatizace.
Filmová a dramatická tvorba, reprodukce.

Zážitkové čtení a naslouchání.
Základní literární pojmy.
Základní literární pojmy.
Základní literární pojmy.
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Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou
intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Využívá čtení jako způsob získávání informací. V
encyklopedii najde potřebné informace.
Získané základní informace z textu vypíše.

Učivo
Praktické čtení – věcné čtení
Čtení vyhledávací

Při neúplném sdělení zformuluje, co chybí.

Mluvený projev – vyjádření komunikační situace

Zaznamená slyšené, reaguje doplňujícími otázkami.

Mluvený projev – vyjádření komunikační situace

Vystupuje zdvořile, využívá mimiku i gesta.

Naslouchání – zdvořilé, věcné
Mluvený projev, slovní zásoba, vyprávění.

Napíše omluvenku, blahopřání, oznámení, inzerát,
popis.
Sestaví osnovu ke svému vyprávění. Napíše krátké
vyprávění s dodržením časové osnovy.

Písemný projev – žánry

Určí části slova.

Stavba slova Souhláskové skupiny na styku přípony a
kořene Předpony s-, z- vzNauka o slově, slovní zásoba

V mluveném projevu žák opravuje svou nespisovnou
mluvu. V textu vyhledá nespisovná slova, nahradí je
spisovnými.

Vypravování
Písemný projev – žánry
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ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

5. ročník
Vyhledá a odůvodní ve větě základní skladební dvojici.

Skladba

Vysvětlí rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím.

Skladba – v.jednoduchá, souvětí

Věty jednoduché spojí do souvětí.

Skladba – v.jednoduchá, souvětí

Zdůvodní psaní i/y po obojetných souhláskách.

Pravopis morfologický - koncovky podstatných jmen a
přídavných jmen tvrdých a měkkých
Syntaktický pravopis – shoda přísudku s holým
podmětem
Čtení a poslech literárních textů.
Zážitkové čtení a naslouchání.

Zdůvodní psaní i/y v přísudku
Čte knihy různých žánrů a píše čtenářský deník. Vyjádří
svůj postoj k poslechu literárních úryvků. Svůj postoj
obhajuje.
Při vyprávění vystihuje hlavní myšlenku – používá
klíčová slova. Recituje báseň či prózu na základně
vlastního výběru. Přečtený text volně převypráví.
Vyjádří hlavní myšlenku textu.
Porovnává umělecké texty. Vyhledává rozdíly mezi
texty. Rozlišuje různé typy neuměleckých textů –
pozvánka, dopis, tiskopisy, E-mail, chat..
Rozliší povídku, román, dramatickou tvorbu.

Napíše krátké vyprávění na dané téma. Dopíše konec
smyšleného příběhu.
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
Vysvětlí význam reklamy (pozitivní i negativní), uvede
reklamě
příklady.
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a Určí zvukovou podobu skupin bě, pě, vě, mě a správně
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve tyto skupiny napíše.
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování

Přednes vhodných literárních textů.

Základní literární pojmy: Rozpočitadlo, hádanka,
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka
Spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní
představení, herec, režisér
Verš, rým přirovnání
Reklama ve sdělovacích prostředcích
Psaní skupin hlásek bě/bje, vě/ vje, mě/mně
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ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a
děje
ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty
ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá
sdělení
ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá
sdělení
ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo
ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery
mezi slovy
ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky,
jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo
ilustrací a domluví se v běžných situacích
ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a
určí druhy vět podle postoje mluvčího
tvoří otázky a odpovídá na ně
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné
souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
určuje samohlásky a souhlásky

5. ročník
Převede mluvený stručný popis předmětu a činnosti do
grafické podoby.
Přepisuje a opisuje graficky správně texty přiměřené
náročnosti.
Napíše jednoduchý vzkaz.
Zvládne správnou techniku psaní.

Mluvený projev – vyjádření komunikační situace.
Popis předmětu, děje, činnosti.
Základy společenského styku - omluva, vzkaz,
pozvánka.
Praktické psaní, autodiktát, opis, přepis.

Zvládne opsat jednoduchý text hůlkovým písmem,
Technika psaní hůlkovým písmem, naslouchání, věcné
Zaznamená slyšené a odpovídá na otázky, utvoří otázku čtení a psaní.
k jednoduchému textu.
Vypráví příběh podle obrázkové osnovy, dokáže vyřídit
vzkaz požádat spolužáka o pomoc, omluvit se.

Vyprávění, základy společenského styku – omluva,
vzkaz.

Sestaví větu ze slov, pozná a určí druhy vět podle postoje Druhy vět
mluvčího, utvoří otázku.

Sluchově rozliší a správně zapíše i/y po měkkých/tvrdých
souhláskách.
Slyší, vyslovuje a správně zapíše délku samohlásky ve
slově.
seřadí slova podle abecedy
Seřadí slova podle abecedy podle počátečního písmene.
správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě- Správně vysloví a napíše slova se skupinami hlásek dě,
tě-ně-bě-pě-vě-mě
tě, ně, bě, pě, vě mě.
správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
Správně vysloví a zapíše a zdůvodní souhlásku na konci
slova.
Vyslechne nebo přečte pohádku, příběh, divadelní
představení a zapojí se do skupinové dramatizace.
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého
Vypráví děj podle návodných otázek, převypráví
filmového nebo divadelního představení podle daných jednoduchý příběh s využitím jednoduché osnovy,
otázek
obrázků.
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a
Vyhledá v textu/poslechu hlavní postavy, dokáže

Tvrdé/měkké slabiky.
Zvuková stránka jazyka, samohlásky.
Abeceda
Zvuková stránka jazyka.
Zvuková stránka jazyka, souhlásky znělé/neznělé.
Zážitkové čtení a naslouchání, divadlo, dramatizace.
Filmová a dramatická tvorba, reprodukce, zážitkové
čtení a naslouchání.
Zážitkové čtení a naslouchání.
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jejich vlastnosti
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

5. ročník
vystihnout jejich vlastnosti (hodný/zlý/mazaný/mstivý).
Pozná básničku od povídky/pohádky, ovládá tiché čtení, Základní literární pojmy.
pozná básničku od povídky/pohádky, orientuje se v
pojmech nadpis, řádek, sloupec, odstavec, autor,
ilustrátor.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Povídání o síle moci a vlivu médií.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Srovnání titulních stran různých deníků se zaměřením na uspořádání zpráv.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Hledání rozdílu mezi informativním a reklamním sdělením – noviny.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Výběr a kombinace slov a obrazů autorem zprávy.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi reklamou a zprávou.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení, pozvánka na akci Školního klubu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Skupinová práce, opravy chyb v textu.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník








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

Učivo
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6. ročník

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev. Seznámí se Spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí.
s ukázkami českého a moravského nářečí.
Používá samostatně slovníky pro určení významu slova. Jazykové příručky – používání, národní jazyk
Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu.

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

Osvojí si pravopis vlastních jmen a jednoduchých
zeměpisných názvů. Prohlubuje znalosti základních
pravopisných jevů. Ústně odůvodňuje jednotlivé
pravopisné jevy

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

- vyjmenuje slovní druhy, rozdělí je na ohebné a
neohebné
- vede znaky, podle kterých jednotlivé slovní druhy
rozpozná
- orientuje se v textu a správně určí slovní druh podle
významu v dané větě
- vyhledá v textu podstatná jména, dokáže u nich určit
pád, číslo, rod a vzor
- PJ konkrétní a abstraktní
- dokáže vyhledat PJ hromadná, pomnožná a látková a
vysvětlit jejich zvláštnosti
- rozliší a správně píše PJ obecná a vlastní
- píše pravopisně správně koncovky PJ, bezpečně
odůvodňuje pomocí vzorů
- rozpozná PJ, která se skloňují jako Př.J, a uvede další
příklady
- dokáže skloňovat vl. jména osobní a místní podle
příslušných vzorů

Chápe zásady tvoření českých slov. Využívá slovní
zásobu při psaní stylistických cvičení.

Nauka o tvoření slov - stavba slova (předpona, kořen,
přípona, koncovka), tvoření slov odvozováním, slova
příbuzná - rozlišuje a příklady v textu, dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
Hláskosloví - skupiny souhlásek, jejich výslovnost a
pravopis – bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně
Zdvojené souhlásky, prohlubování pravopisu i/y po
obojetných souhláskách, ekvivalent být – bít, výt – vít,
používání předložek s/z
Tvarosloví
Slovní druhy – opakování a prohlubování učiva
Podstatná jména – mluvnické kategorie, zařazování ke
vzorům, pravopis koncovek
Vlastní jména osobní, místní + pravopis
Přídavná jména – druhy, vzory, skloňování, pravopis
Zájmena – druhy, pravopis, používání ve větách
Číslovky - druhy, pravopis, používání ve větách
Slovesa – kategorie sloves, slovesný způsob a časování
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6. ročník
- správně skloňuje PJ místní a pravopisně správně píše
jejich koncovky
- dokáže v textu vyhledat Př.J, určí
u nich pád, číslo a rod
- rozpozná Př.J tvrdá, měkká a přivlastňovací. - orientuje se
- v textu a správně píše velké, nebo malé písmeno
- dokáže vyhledat jmenné tvary Př.J a píše je pravopisně
správně
- rozpozná Př.J tvrdá a měkká, koncovky odůvodňuje
správným tvarem vzoru a píše je pravopisně správně
- dokáže převést Př.J z jedn č. do č.množného, i když
dochází ke
změně souhlásky
- vyhledá v textu Př.J přivl. a skloňuje je podle
příslušných vzorů
- doplní tvary Př.J do textu. Rozliší Př.J od PJ
- vysvětlí pojem stupňování
- pozoruje tvary 2.stupně, vyvodí a odůvodní vzniklé
skupiny souhlásek
- vyjmenuje druhy zájmen, pro každou skupinu uvede
charakteristické znaky
- vyhledá v textu zájmena a zařadí je ke správnému
druhu
- rozliší druhy číslovek, vyhledá je v textu, rozpozná
určité a neurčité
- pro každou skupinu uvede charakteristické rysy dokáže
číslovky skloňovat
- dokáže číst letopočty různým způsobem
- uvede vzory, podle kterých se některé číslovky skloňují
- uvede charakteristické znaky sloves
- vyjmenuje kategorie (osoba, číslo, čas a způsob)
- dokáže v textu vyhledat slovesa a tyto kategorie určit
- zvládne tvořit infinitivy a naopak určité tvary podle
zadaných kategorií
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ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

6. ročník
- umí ve větě vyhledat podmět a přísudek
- uvede charakteristické znaky základních větných členů
- rozliší přísudek slovesný, jmenný se sponou a jmenný
beze spony
- vyjmenuje sponová slovesa a dokáže si je v textu
uvědomit
- nahradí přísudek slovesný jmenným se sponou a
naopak
- rozpozná větu s nevyjádřeným podmětem
- vyhledá věty s několikanásobným podmětem
- správně zdůvodní koncovky
nepřímou řeč dokáže převést na řeč
přímou a zapsat ji se správnou interpunkcí
Charakterizuje základní literární druhy. Rozlišuje
základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich
funkci,
uvede jejich výrazné představitele. Seznamuje se s
lidovou tvořivostí. Seznamuje se se základními
básnickými jazykovými prostředky. Seznamuje se s
hlavními představiteli české a světové literatury.

Skladba - základní větné členy, shoda podmětu s
přísudkem, přímá řeč, věta jednoduchá, věty podle
postoje mluvčího

Literární druhy
Poezie – básně lyrické, lyrickoepické, druhy lyriky
Próza – pohádka, pověst, báje,
povídka
Drama – tragédie, komedie,
tragikomedie
Literární žánry
Historie a literatura – báje, pověsti,
legendy
Lidová slovesnost
Útvary lidové slovesnosti, lidové zvyky – Vánoce
(vánoční regionální zvyky)
Bajka
Jazykové prostředky (alegorie), představitelé Ezop, La
Fontaine, Krylov, Čapek
Poezie: báseň, sloka, verš, rým,
rytmus
Básně lyrické, lyrickoepické,
epické
Básnický jazyk: přirovnání, personifikace, epiteton,
metafora
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Balada (lidová, sociální)
Další básnické prostředky – zdrobněliny, slova citově
zabarvená
Povídka
Druhy povídek: historické
(A. Jirásek), humorné (M. Macourek), současné (S.
Rudolf)
Román: dobrodružný román, dívčí román
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
Recituje báseň dle vlastního výběru. Výrazně čte .
Literární referáty k samostatné četbě
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a Reprodukuje přečtený text. Snaží se o kultivovaný
Besedy
vlastními slovy interpretuje smysl díla
mluvený projev.
Moje tvůrčí dílna – pokusy o
vlastní tvorbu
(bajka, básnička)
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
Formuluje vlastní názory na umělecké dílo. Hodnotí
Literární referáty k samostatné četbě
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
přečtené dílo, charakterizuje hlavního hrdinu.
Besedy
představení a názory na umělecké dílo
Moje tvůrčí dílna – pokusy o
vlastní tvorbu
(bajka, básnička)
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje Literární referáty k samostatné četbě
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
Besedy
vlastními slovy interpretuje smysl díla
interpretuje smysl díla. Pokusí se o dramatizaci.
Moje tvůrčí dílna – pokusy o
vlastní tvorbu
(bajka, básnička)
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně Vypravování ústní i písemné (podle obrázků, četby,
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
poslechu, hry, filmu, vlastních zážitků), jednoduchá
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
osnova (heslovitá, větná), odstavce, výstižná dějová
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
svých dispozic a osobních zájmů. Vyjádří ústně či
slovesa, popis (předmětu, děje, pracovního postupu),
text přednese referát
písemně své zážitky.
dopis, pohlednice, adresa.
Čte s porozuměním. Formuluje hlavní myšlenky textu.
Seznamuje se s výstavbou souvislého textu a způsoby
jeho členění. Obohacuje si slovní zásobu.
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
Používá jazykové prostředky pro danou komunikační
Jazykové prostředky vypravování (dějová slovesa,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
situaci. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho přímá řeč, přirovnání, přísloví). Člověk ve společnosti –
komunikační situaci
účel, vytvoří souvislý text. Porovnává významy slov.
pozdravy, vyřizování vzkazů, získávání informací (ve
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ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných
situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého
pravopisu
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje
podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní
zájmena; časuje slovesa
ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s
podmětem
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a
předložkami
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním;
reprodukuje text
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry

6. ročník
Odliší podstatné a okrajové informace. Uvědomuje si
posloupnost děje.
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
Používá jazykové prostředky pro danou komunikační
situaci.

škole, v obchodě, v dopravním prostředku, na nádraží
, na poště)

Vyhledá zadaný výraz v Pravidlech českého pravopisu.

Seznámení s jazykovou příručkou.

Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev.

Spisovná a nespisovná čeština.

Rozlišuje slovní druhy.

Slovní druhy a pravopis koncovek.

Snaží se si upevnit pravidla pro psaní i/y ve shodě
podmětu s přísudkem.
Rozlišuje pojem předložka a předpona.

Nalézt podmět a přísudek.

Čte s porozuměním.

Vypravování – krátký příběh – ústně i písemně.

Tiskopisy - složenka, průvodka, zprávy SMS

Používání předložek s/z.

Uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží
Básně lyrické, epické, próza – pohádka a povídka,
svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby.
divadelní hra.
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov
Zvládá pravopis vyjmenovaných slov.
Vyjmenovaná slova.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Odhalování podstaty lidských vztahů v díle Erbena a Němcové.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Stručné seznámení s pojmy „zpráva, oznámení, reklama, inzerát“, práce se sdělovacími prostředky.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Okrajové seznámení s autory fejetonů (Neruda, Čapek, Křesťan), upozornění na rozdíly v jazykových prostředcích.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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6. ročník

Vliv současné reklamy v současné společnosti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Zpráva oznámení, reklama; formou seznámení.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozliší slova podle významu a správně je skloňuje.

Učivo

Význam slov
VÝZNAM SLOV - slovo,věcný význam slova, sousloví a
rčení, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma,
antonyma, homonyma, slova citově zabarvená,
odborné názvy.
Upevní si vědomosti o př.j.tvrdých, měkkých a hlavně
Podstatná jména, přídavná jména, zájmena
přivlastňovacích, zvládne tvořit př.j přivlastňovací z
(skloňování a užívání vztažných zájmen), číslovky,
podst. jmen a odůvodnit koncovky, vyjmenuje vztažná slovesa - slovesný rod činný a trpný, příslovce,
zájmena, vyvodí z tvarů zájmena jenž podobnost s tvary předložky, spojky, částice, citoslovce.
zájm. on (ona,ono), dokáže vytvořit správné tvary
zájmena jenž a použít je v textu, odůvodní odlišnost
tvaru po předložce, dokáže použít ve správných tvarech
i ostatní vztažná zájmena, bezpečně pozná číslovku v
textu - orientuje se v druzích číslovek, bezpečně pozná
skloňování číslovek dvě-obě, dokáže vysvětlit rozdíl (pět
hodin-patery hodiny), podle rozk. způsobu vyvodí a tvoří
tvary mn.č., dokáže od sloves vytvořit správné tvary
rozk.zp. (Nepros!Nekaz!)., rozpozná několik typů tvoření
příčestí minulého a dokáže je správně používat, převede
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ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

7. ročník
slovesa z času přítomného do času minulého, vytvoří
infinitiv od sloves typu peče, může, rozpozná tvary
hovorové, vyvodí podstatu rodu činného a trpného,
uvede druhy vyjádření trpného rodu, rozliší použití
zájmena se v trpném rodě a ve zvratném slovese v
činném rodě, dokáže tvořit tvary příčestí trpného, rozliší
přísl.místa,času,způsobu,míry a příčiny dokáže se na ně
správně zeptat, přídav.jména a příslovce rozvíjí různými
příslovci, obohacuje si slovní zásobu, vyvodí, z čeho se
příslovce tvoří, spřežky, dokáže příslovce stupňovat,
dokáže určit pády, s kterými se předložky pojí, užívá
správné tvary po předl. kromě a mimo, z příkladů
vyvodí, co všechno může spojka spojovat, spojky
podřadicí a souřadicí, dokáže spojovat věty v souvětí,
rozpozná, kdy je dané slovo částicí a kdy jiným slov,
vytvoří věty s částicemi, rozpozná význam citoslovcí,
nahradí citoslovce slovesem a naopak.
Napíše věty, v nichž užije citoslovce, zvládne
PRAVOPIS - psaní vel. písmen ve jménech vlastních
interpunkci, vysvětlí pravidla psaní velkých písmen u
podstat. jmen vlastních, vysvětlí pravopis v
několikaslovném vlastním názvu, doplní v textu malé či
velké písmeno (podle pravidel a významu), zdůvodňuje,
definuje, co je slovo, vysvětlí význam věcný a mluvnický,
vysvětlí pojem sousloví, vyhledá je v textu, dokáže
vysvětlit význam některých rčení, objasní metaforu a
metonymii, objasní pojem synonymum a uvede
příklady, k domácím slovům vyhledá slova přejatá a
naopak, vyjmenuje slova se slohovým zabarvením
(hovorová,knižní,básnická…), ke spisovným slovům
uvede slova v obec. češtině nebo slova nářeční (pokud
je zná), vysvětlí pojmy, uvede příklady, vyhledá odborné
názvy v textu.
Z textu vyvodí podstatu vět jednočlenných a
SKLADBA - věta jednočlenná a dvojčlenná, větné
dvojčlenných, rozliší věty dvojčlenné s nevyjádřeným
ekvivalenty, druhy vět a vět.ekvivalentů podle funkce,
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ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

7. ročník
podmětem, nahradí věty jednočlenné větami
dvojčlennými a naopak, vysvětlí, co jsou větné
ekvivalenty, a uvede příklady, rozpozná, který slov. druh
je základem vět. ekvivalentů v textu, vyjmenuje druhy
vět (oznam., rozkaz., tázací. a přací), dá příklady, upevní
si učivo o otázkách zjišťovacích a doplňovacích, příklady
vět zvolacích.
Uvede, čím může být přísudek vyjádřen, vyhledá ve
větách přísudky slovesné a jmenné se sponou,
vyjmenuje sponová slovesa, správně určí přísudek
slovesný složený, vyjmenuje slovesa fázová a
způsobová, uvede, podle kterých znaků pozná
v.v.přísudkovou, nahradí jmennou část přísudku vedl.
větou, uvede, čím může být podmět vyjádřen, vyhledá
ve větách podměty a určí, zda jsou holé, rozvité nebo
několikanásobné, rozliší věty s podmětem všeobecným
a nevyjádřeným. Uvede, podle kterých znaků pozná
v.v.podmětnou, vyhledá v textu spojovací výrazy,
nahradí podmětovou část věty větou vedlejší, doplní
koncovky v příčestí minulém, pravopis zdůvodní.
Vymezí, s čím tvoří skladební dvojici a čím bývá
nejčastěji vyjádřen
Vyvodí, jak se na předmět ptáme, uvede, podle kterých
znaků pozná v.v.předmětnou, vyhledá v textu
v.v.předmětnou, dokáže se správně zeptat, nahradí
předměty větou vedlejší, vyjmenuje druhy příslovečných
určení, rozpozná je v textu, dokáže se na ně zeptat,
vyjmenuje druhy v.v.příslovečných, uvede, podle
kterých znaků je pozná, vyhledá věty v textu a určí je,
přísl. určení nahradí vedlejšími větami, vyhledá
nejčastější spojovací výrazy. Uvede, s čím tvoří skladební
dvojici a čím bývá nejčastěji vyjádřen, rozliší přívl.
shodný a neshodný, dokáže vyjádřit přívl. shodný
neshodným a naopak, vyvodí rozdíl mezi přívl.

přísudek, vedlejší věta přísudková, podmět, vedlejší
věta podmětná, shoda přísudku s podmětem,
předmět, vedlejší věta předmětná, příslovečné určení,
vedlejší věty příslovečné, přívlastek, vedlejší věta
přívlastková, doplněk, vedlejší věta doplňková, větné
členy několikanásobné.
SKLADBA - věta jednočlenná a dvojčlenná, větné
ekvivalenty, druhy vět a vět.ekvivalentů podle funkce,
přísudek, vedlejší věta přísudková, podmět, vedlejší
věta podmětná, shoda přísudku s podmětem,
předmět, vedlejší věta předmětná, příslovečné určení,
vedlejší věty příslovečné, přívlastek, vedlejší věta
přívlastková, doplněk, vedlejší věta doplňková, větné
členy několikanásobné.

SKLADBA - věta jednočlenná a dvojčlenná, větné
ekvivalenty, druhy vět a vět.ekvivalentů podle funkce,
přísudek, vedlejší věta přísudková, podmět, vedlejší
věta podmětná, shoda přísudku s podmětem,
předmět, vedlejší věta předmětná, příslovečné určení,
vedlejší věty příslovečné, přívlastek, vedlejší věta
přívlastková, doplněk, vedlejší věta doplňková, větné
členy několikanásobné.
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

7. ročník
několikanásob. a postupně rozvíjejícím, z příkladu
vyvodí přívl. těsný a volný, dokáže je rozlišit a píše
správně interpunkci, uvede, podle kterých znaků pozná
v.v.přívlastkovou, shromáždí nejčastější spojovací
výrazy, rozvíjí podstatná jména v.v.přívlastkovými,
uvede, s čím tvoří skl. dvojice a čím bývá nejčastěji
vyjádřen, vyhledá v textu doplňky, rozliší doplněk od
přísudku jmenného se sponou, píše pravopisně správně
koncovky doplňků i přísudků, uvede, podle kterých
znaků pozná v.v.doplňkovou, vyhledá v textu
v.v.doplňkovou, shromáždí nejčastější spojovací výrazy,
vytvoří souvětí s v.v.doplňkovou, vyhledá v textu
několikanásobné větné členy a určí je, píše správně
interpunkci.
Charakterizuje základní literární druhy. Rozlišuje
základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich
funkci,
uvede jejich výrazné představitele. Seznamuje se s
lidovou tvořivostí. Na základě dostupných materiálů
srovnává lidové zvyky v různých regionech.

Literární druhy
Poezie – básně lyrické, lyrickoepické, druhy lyriky
Próza – pohádka, pověst, báje, povídka
Drama – tragedie, komedie, tragikomedie
Literární žánry
Báje, pověsti, legendy, lidová slovesnost, útvary lidové
slovesnosti, lidové zvyky, bajka, povídka
Druhy povídek: historické (A. Jirásek), humorné (M.
Macourek), současné (S. Rudolf)
Román: dobrodružný román, dívčí román
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
Seznamuje se se základními básnickými jazykovými
Poezie: báseň, sloka, verš, rým, rytmus
významné představitele v české a světové literatuře
prostředky, vyhledává je v textu. Seznamuje se s
Básně lyrické, lyrickoepické, epické
hlavními
Básnický jazyk: přirovnání, personifikace, epiteton,
představiteli české a světové literatury.
metafora
Poezie: balada (lidová, sociální)
Další básnické prostředky – zdrobněliny, slova citově
zabarvená
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, Formuluje vlastní názory na umělecké dílo. Vyhledává v Literární referáty k samostatné četbě, besedy
svůj názor doloží argumenty
ději hlubší smysl (jinotaj).
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
Pokusí se o vlastní tvorbu nebo dramatizaci.
Moje tvůrčí dílna – pokusy o vlastní tvorbu (bajka,
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schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

7. ročník
básnička).
Reprodukuje přečtený text. Vyhledává podstatné
situace v ději. Snaží se o kultivovaný mluvený projev.
Hodnotí přečtené dílo, charakterizuje hlavního hrdinu.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl
díla. Recituje báseň dle vlastního výběru. Výrazně čte.

Literární druhy
Poezie – básně lyrické, lyrickoepické, druhy lyriky
Próza – pohádka, pověst, báje, povídka
Drama – tragedie, komedie, tragikomedie
Literární žánry
Báje, pověsti, legendy, lidová slovesnost, útvary lidové
slovesnosti, lidové zvyky, bajka, povídka
Druhy povídek: historické (A. Jirásek), humorné (M.
Macourek), současné (S. Rudolf)
Román: dobrodružný román, dívčí román
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
Vyjádří ústně či písemně své zážitky v různých situacích. Vypravování ústní i písemné (ze života dětí, rodiny,
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k Používá jazykové prostředky vhodné pro danou
školy), osnova, kompozice (úvod, zápletka,
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
komunikační
vyvrcholení, rozuzlení, závěr)
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně Jazykové prostředky (výstižná dějová slovesa, změna
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému času, přímá řeč, krátké věty, hovorová čeština,
komunikačnímu záměru. Dbá na výběr vhodných slov
zosobnění)
při popisu. Odliší podstatné a okrajové informace.
Subjektivní popis – líčení
Uvědomuje si posloupnost děje. Rozvíjí kultivovaný
Popis osoby (charakteristika vnější, vnitřní)
písemný projev.
Popis místnosti, bytu, budovy, přírody
Rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní.
Popis pracovního postupu (práce v domácnosti),
návody, recepty
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá Rozvíjí čtenářské schopnosti. Využívá základy studijního Referát, recenze
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří čtení - vyhledá klíčová slova. Samostatně připraví a s
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
oporou o text přednese referát.
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
Vyjadřuje se jednoznačně, srozumitelně. Podá informaci Zpráva, oznámení (třídní, školní časopis, nástěnky,
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
stručně, zřetelně. Stylizuje objednávku, inzerát, úřední školní rozhlas)
dopis. Vyjadřuje se souvisle, plynule. Rozlišuje
Objednávka, inzerát, úřední dopis
subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
Člověk ve společnosti
partnera v hovoru. Dbá na přednes – hlasitost,
Telefonování, představování, vystupování v obchodě,
výslovnost. V mluveném projevu připraveném i
u lékaře, v kulturních zařízeních (divadlo, koncerty)
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improvizovaném vhodně užívá verbálních a
neverbálních prostředků řeči.
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá Formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
Výtahy, výpisky
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
textu. Seznamuje se s výstavbou souvislého textu a
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
způsoby jeho členění. Obohacuje si slovní zásobu
text přednese referát
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého
Vyhledá zadaný výraz v Pravidlech českého pravopisu.
Seznámení s jazykovou příručkou
pravopisu
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a
Odlišuje jazyk spisovný a nespisovný.
Vypravování ze života rodiny a kamarádů – osnova
nespisovný jazyk
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle Vyhledává v odborné literatuře, recepty, pracovní
Popis pracovního postupu (práce v domácnosti),
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost;
návody.
návody, recepty
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané
téma
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby,
Snaží se jednoduše zformulovat hlavní myšlenku díla.
Čte krátké literární útvary a pohovoří o nich
divadelního nebo filmového představení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Samostatná práce – vyhledávání chyb ve sdělovacích prostředcích.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Samostatná zpráva na danou událost.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Skupinová práce – zpráva z několika různých zdrojů.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zpráva, oznámení, reklama, inzerát; samostatná práce – tvorba různých zpráv, oznámení.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník



Kompetence k učení
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RVP výstupy
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vysvětlí, jak se do češtiny dostávají nová slova, tvoří
nová slova pomocí předpon a přípon, vyhledá v textu
cizí slova, vysvětlí jejich význam a určí, jak se liší od slov
domácích, pojmenuje různé profese přejatými slovy,
slova přejatá nahradí domácími, vysvětlí pojem slovo
mezinárodní a dá příklad, uvede názvy vědních oborů a
sportovních disciplín, použije výrazy domácí i přejaté,
vyhledá v textu přejatá slova, v textu vyhledá obecná
jména přejatá a
vyvodí, jak se budou skloňovat, zvládne vytvořit náležité
tvary, vyskloňuje podst.j. idea a rozpozná, podle kterých
vzorů se řídí jeho koncovky. Podle slova idea dokáže
tvořit tvary podobných slov, uvede příklady slov, která
se neskloňují, vyhledá v textu cizí vl. jména, rozpozná
jména slovanská a neslovanská, uvede příklady jmen,
která se neskloňují, vysvětlí pojem slovesný vid, rozliší
slovesa dokonavá a nedokonavá, dokáže vytvořit vidové
dvojice, vytvoří sloves. tvary v rozkazovacím způsobu a
převede je do záporné podoby, rozliší tvary knižní a
hovorové, vytvoří tvary příčestí trpného.
Nahradí infinitiv podstatným jménem slovesným,
vyjmenuje slovesa nepravidelná, tvoří od nich různé
tvary, vyvodí z textu, jakými slovními druhy jsou
vyjádřeny větné ekvivalenty, vytvoří věty s přísudkem
slovesným, jmenným se sponou i jmenným beze spony,
obměňuje slovesný způsob, vytvoří věty, kde bude
podmět vyjádřen např. číslovkou, infinitivem slovesa

Učivo
NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ - slovní zásoba, tvoření slov,
slova přejatá, pravopis.
TVAROSLOVÍ - skloňování obecných jmen přejatých,
skloňování cizích vlastních jmen, slovesný vid.

SKLADBA - věta jednočlenná a dvojčlenná, základní
větné členy, rozvíjející větné členy, několikanásobné
větné členy
(významový poměr), přístavek, věta jednoduchá a
souvětí, souvětí podřadné, druhy vedlejších vět,
souřadně spojené věty vedlejší, souvětí souřadné.

71

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Český jazyk a literatura

8. ročník
nebo neohebným slovním druhem, rozpozná členy holé,
rozvité a několikanásobné a určí, jakým slovním druhem
jsou vyjádřeny, vysvětlí pojmy řízenost, přimykání a
shoda, uvede příklady, prohloubí si vědomosti
o přívlastku shodném a neshodném, těsném a volném,
postup. rozvíjejícím a několikanásobném. Vymezí pojem
několikanásobný větný člen, vyjmenuje významové
poměry mezi jednotlivými členy, uvede nejčastější
spojovací výrazy, dá příklady k jednotlivým typům a
vysvětlí je, vysvětlí pojem přístavek, uvede příklad,
napíše správně interpunkci, vyhledá v textu přístavky,
vymýšlí do vět, graficky znázorní stavbu věty
jednoduché, rozliší větu jednoduchou od souvětí,
vysvětlí pojem souvětí podřadné, rozliší větu hlavní a
vedlejší, vysvětlí interpunkci, vysvětlí, jak vedlejší věty
pozná, rozliší v.v.podmětné od předmětných,
předmětné od doplňkových …
Vysvětlí, kdy jsou vedlejší věty souřadně spojené,
znázorní je graficky, v běžných typech souvětí píše
správně
interpunkci, vyhledá souřadně spojené v.vedlejší a určí
u nich významový poměr, rozpozná, kdy nejsou v.věty
souřadně spojené - vysvětlí pojem souvětí souřadné,
vyjmenuje významové poměry mezi větami hlavními, z
textu vyvodí ještě
poměr příčinný, souvětí s výz. poměrem důsledkovým
změní na souvětí s výz. poměrem příčinným a naopak,
vyjmenuje nejčastější spojovací výrazy, do textu doplní
správně čárky a odůvodní je. Některá souvětí znázorní
graficky
- rozebere složitá souvětí, rozliší věty hlavní a vedlejší,
určí druhy vedlejších vět, mezi souřadnými spojenými
větami určí významový poměr a souvětí graficky
znázorní.
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

8. ročník
Rozpozná základní literární druhy a žánry. Seznamuje se Literární druhy a žánry v průběhu staletí
s nejvýznamnějšími odkazy literatury.
Nejstarší literární památky (Egypt, Mezopotámie,
Antika)
Drama – tragédie, komedie
Ezop – bajky
Platón, Ovidius
Mimoevropské literatury
Korán, středověké eposy
Středověká literatura
Hrdinské eposy – Píseň o Rolandovi, Píseň o
Nibelunzích, Tristan a Izolda
Počátky písemnictví v našich zemích
Cyril a Metoděj
Kosmas, Dalimil – kroniky
J. Hus, Alexandreis
Literatura renesance a baroka
Dante Alighieri, F. Villon, M. de Cervantes Saavedra, F.
Rabelais, W. Shakespeare
Humanismus – charakteristika liter. Slohu
J. Blahoslav
J. A. Komenský – ţivot a dílo, světový význam
A. Michna z Otradovic
Klasicismus a osvícenství
P. Corneille, La Fontaine, Moliere, Rousseau, J. W.
Goethe, I. A. Krylov
Literatura 19. stol.
Romantismus
Byron, Poe, Hugo, Puškin
H. Balzac, Ch. Dickens, N. V. Gogol, A. P. Čechov, M.
Twain,
Román (dobrodružný, vědeckofantastický)
Povídka
Realismus
České národní obrození
J. K. Tyl, J. Kollár, F. L. Čelakovský, K. J. Erben
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K. H. Mácha
B. Němcová
K. H. Borovský
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a Vyhledá jazykové prostředky charakteristiky vnější i
Charakteristika literárních postav, subjektivně
komunikační záměr partnera v hovoru
vnitřní, rozliší charakteristiku přímou a nepřímou, uvede zabarvený popis
vlastnosti, kterými se lidé od sebe liší, dokáže doplnit
přirovnání a rčení do určitého textu, dokáže odstranit
kompoziční nedostatky, vybere z krásné literatury
ukázku charakteristiky postavy, vybere si libovolnou
literární postavu a vypracuje její charakteristiku, vyhledá
básnické obrazy, najde příklady subjektivně
zabarveného popisu.
Porovná ukázky různých autorů, vypracuje subjektivně
zabarvený popis, použije personifikaci, přirovnání a
metafory, pracuje podle předem připravené osnovy.
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
Aplikuje znalost pravopisných jevů v písemném projevu. Žádost, osvědčení, pozvánka, plakát, mezipředmětové
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k Vyplňuje tiskopisy. Zvládne sestavit svůj vlastní životopis vztahy, životopis.
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
Vysvětlí, co je výklad, a uvede, kde se používá, v textu
Tiskopisy – poukázka, průvodka, profesní životopis,
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
vyhledá odborné názvy domácího i cizího původu,
výklad.
rozčlení je na jednoslovné a na sousloví, vyhledá slova,
kterým v textu nerozumí, slova přejatá nahradí českými
ekvivalenty, vypracuje výklad.
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
Diskuse
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
informačními zdroji
Vyjadřuje svůj názor k aktuálnímu společenskému dění.
Dokáže vyjadřovat své myšlenky
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
a názory. Obhájí svůj názor, vhodně argumentuje.
zásad komunikace a pravidel dialogu
Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu.
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
Rozvíjí čtenářské schopnosti (četba s následnou
Jednání a chování na úřadech, na návštěvách. Mluvní
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem reprodukcí). Rozvíjí kultivovaný písemný i mluvený
cvičení.
ke svému komunikačnímu záměru
projev.
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
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jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází
jeho hlavní myšlenku

Upevňuje si pravidla pro rozlišení VJ a S.
Určuje základní větné členy a počty vět v souvětí.
Jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy
Seznámení s vybranými autory literární historie – 14. –
přečteného příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně
19.stol.
vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se
proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Vybere a porovná jednu zprávu z více zdrojů(rozhlas,TV, Internet).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba plakátu ke konkrétní události, možnost využití různých technik.
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vyjmenuje slovanské jazyky východní, západní a jižní a
uvede u nich, které používají azbuku a které latinku,
vyhledá shodné a odlišné prvky, vyjmenuje i některé
jazyky neslovanské (románské a germánské ), popíše,
kdy a jak vznikl český jazyk a jak se vyvíjel, vysvětlí
pojmy: archaismy, historismy a neologismy a uvede
příklady, rozliší jazyk spisovný a nespisovný, pozná
podle znaků obecnou češtinu a některá nářečí.
Rozpozná samohlásky a souhlásky znělé a neznělé,

Učivo
Jazyky slovanské, vývoj českého jazyka, útvary českého
jazyka.

Zvuková stránka jazyka, tvoření slov, pravopis.
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větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

9. ročník
vysvětlí spodobu znělosti, uvede příklady, ve slovech
dovede podtrhnout hlavní a vedlejší přízvuk, znázorní
větnou melodii u vět oznam., rozkaz. a tázacích
Z textu vyhledá slova cizího původu a uvede znaky,
kterými se liší ve výslovnosti i pravopise od slov
domácích,
bezpečně rozpozná kořen slova, předponu, příponu a
koncovku, vysvětlí pojmy slovotvorný základ a
základové slovo,
vytvoří slova příbuzná, odliší zkratková slova a zkratky,
vytvoří slova složená, vytvoří slova přechylováním
nejznámější zkratky věd. titulů a vysvětlí je, zopakuje si
a upevní vědomosti z předchozích ročníků.
U podst.jm. určí správně pád, číslo, rod a vzor, rozliší
podst.jm. konkrétní a abstraktní, hromadná, pomnožná
a látková, vyhledá příd.jm. tvrdá, měkká a
přivlastňovací, určí u nich pád, číslo, rod a vzor, správně
je stupňuje,
vyjmenuje druhy zájmen, určí druh, určí pád, a kde je to
možné i číslo a rod, rozliší druhy číslovek a uvede, zda
jsou určité, nebo neurčité, určí pád, číslo a rod, správně
skloňuje číslovky dvě, obě, tři, čtyři…dokáže zapsat slovy
i složitější číslovky. Správně skloňuje obecná jména
přejatá, shromáždí cizí jména osob, zemí a měst, která
se skloňují podle vzorů jako jména domácí, správně
skloňuje cizí vl. jména, rozliší jména slovanského
původu, vyhledá v textu slovesa, bezpečně pozná, kdy je
sloveso v činném a kdy v trpném rodě, rozpozná opisný
tvar trpný a vyjádření
zvratnou podobou slovesa, převede slovesné tvary z
rodu činného do trpného a naopak, bezpečně určí vid,
tvoří vidové dvojice, u sloves určí osobu, číslo, čas,
způsob, rod, třídu, vzor a vid, slovesné tvary převede do
minulého času a

TVAROSLOVÍ
Jména a jejich druhy, skloňování obecných jmen
přejatých, skloňování cizích vlastních jmen, slovesa a
jejich tvary,
psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
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ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

9. ročník
správně napíše koncovky, píše správně velké a malé
písmeno, orientuje se v základních pravidlech.
Charakterizuje větu jednoduchou, vysvětlí pojem
souřadnosti a podřadnosti členů, objasní pojmy shoda,
řízenost, přimykání a uvede příklady, vyjmenuje, čím
může být vyjádřen přísudek uvede příklady, vyjmenuje
slovesa sponová, fázová a modální, rozliší druhy
přísudku, přísudek jmenný se sponou nahradí
slovesným a naopak, vyjmenuje druhy podmětu a
vyhledá je v textu u podmětu určí slovní druh, kterým je
vyjádřen, upevní učivo o rozvíjejících vět. členech, každý
větný člen charakterizuje, vyjmenuje výrazy, které
nejsou větnými členy a uvede příklady, graficky zobrazí
stavbu věty, rozpozná větné členy holé, rozvité a
několikanásobné, objasní pravidlo shody přísudku s
několikanásobným podmětem, doplní správné
koncovky, vyhledá ve větě přístavek, objasní jeho
podstatu a napíše správně interpunkci, dokáže do věty
přístavek doplnit, upevní si učivo o větách
jednočlenných a dvojčlenných a vět. ekvivalentech,
dokáže je navzájem nahradit, pozná ve větě elipsu
(výpustku), charakterizuje souvětí, rozliší větu
jednoduchou a souvětí,určí počet vět v souvětí a doplní
čárky, odliší od sebe souvětí podřadné a souřadné, určí
druhy vedlejších vět, dokáže spojit věty v souvětí podle
zadaných podmínek. Dokáže nahradit větný člen vedlejší
větou a naopak, graficky znázorní složité souvětí
podřadné, u souřadného souvětí určí významový
poměr, uvede nejčastější spojovací výrazy, doplní
správně interpunkci, graficky znázorní složité souvětí
souřadné, graficky znázorní i složité souvětí souřadné se
souřadně spojenými větami vedlejšími.
Charakterizuje jednotlivé literární druhy. Má přehled o
představitelích literatury. Má přehled o významných

Skladba - věta jednoduchá, souvětí podřadné a
souřadné.

Česká literatura 19. stol.
Opakování představitelů českého národního obrození
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9. ročník
českých
novinářích. Rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele. Uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře.

J.Vrchlický - využití básnických prostředků v poezii
J.V.Sládek – poezie pro děti
A.a V.Mrštíkové – drama
Próza 19. stol.
A.Jirásek – historická povídka a román
K.Světlá, K.V.Rais – vesnická
povídka a román
Národní divadlo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
Sleduje jazyk děl a uměleckých prostředků tohoto
Literatura 20. stol.
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
období. Interpretuje báseň dle vlastního výběru. Zážitky G.Apollinaire – Pásmo (bohatá obraznost)
představení a názory na umělecké dílo
z četby sděluje ostatním Posuzuje výběr jazykových
R.Rolland – Petr a Lucie
prostředků v poezii. Vyjadřuje hlavní myšlenky textu.
E.M.Remarque – Na západní frontě
Sleduje souvislou linii příběhu, prostředí i dobu, do
klid
které bylo dílo zasazeno. Charakterizuje literární
Poezie 20. stol.
postavu.
Poezie protiválečná, intimní, přírodní, politická,poezie
pro děti
Výběr autorů : F.Šrámek, P.Bezruč, J.Wolker, V.Nezval,
F.Halas, J.Seifert, J.Ţáček
Písničkáři : K.Kryl, J.Hutka, J.Nohavica
Próza 20. stol.
Próza 20.stol.
Povídky, novely, romány – protiválečné, historické,
životopisné, vědeckofantastické, detektivní
Literatura faktu, samizdatová a exilová literatura (K.
Čapek, I. Olbracht, J. Drda, B. Hrabal, M. Kundera, O.
Pavel)
Novinářství – K. Čapek, F. Peroutka
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor Literární referáty k samostatné četbě.
svůj názor doloží argumenty
doloží argumenty.
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, Literatura 20. stol.
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
dramatickém i filmovém zpracování.
G.Apollinaire – Pásmo (bohatá obraznost)
R.Rolland – Petr a Lucie
E.M.Remarque – Na západní frontě
klid
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ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v
oblasti literatury
má pozitivní vztah k literatuře
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost;
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané

9. ročník
Poezie 20. stol.
Poezie protiválečná, intimní, přírodní, politická,poezie
pro děti
Výběr autorů : F.Šrámek, P.Bezruč, J.Wolker, V.Nezval,
F.Halas, J.Seifert, J.Ţáček
Písničkáři : K.Kryl, J.Hutka, J.Nohavica
Próza 20. stol.
Próza 20.stol.
Povídky, novely, romány – protiválečné, historické,
životopisné, vědeckofantastické, detektivní
Literatura faktu, samizdatová a exilová literatura (K.
Čapek, I. Olbracht, J. Drda, B. Hrabal, M. Kundera, O.
Pavel)
Novinářství – K. Čapek, F. Peroutka
Využívá možnosti navštívit divadelní představení (KMD, Besedy k samostatné četbě
individuálně). Na základě četby rozvíjí emocionální a
estetické vnímání. Obohacuje svoji osobnost o
emocionální a estetické zážitky z četby.
Reprodukuje vlastní literární práce Tvoří vlastní literární Pokusy o vlastní tvorbu
text podle svých schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie.
Zpracovává referáty o přečtených knihách. Tříbí si
Využívání slovníků, encyklopedií, příruček.
literární vkus. Hledá oblíbeného autora, případně
literárního žánru.
Upevňuje si pravidla pro rozlišení VJ a S
Určuje základní větné členy a počty vět v souvětí
Má minimální přehled o spisovatelích
Dokáže zařadit autory do historických období

Uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická
návaznost či dějová posloupnost, vytvoří souvislý a
srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou nebo
pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého
si sám zvolí. Délku textu přizpůsobí potřebě svého

Vypravování, zpráva, životopis
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téma

9. ročník
sdělení.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Porovnání jedné zprávy různými sdělovacími prostředky.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Návrh reklamy na daný výrobek.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Zpracování úvahy na dané téma.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Skupinová práce, opravy chyb v textu.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.3 Další cizí jazyk
5.3.1 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Cizí jazyk užívá žák jako nástroj k navazování kontaktů a ke komunikaci v
rámci Evropského společenství i mimo něj. Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na
výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková
kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. Cílem tohoto
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Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Německý jazyk
předmětu je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení
jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s
porozuměním, číst odpovídající texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení,
poznání kultury země příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací, práce s
informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného
porozumění mezi zeměmi, respekt a tolerance k odlišným hodnotám jiných národů.
7. - 9. ročník 2 hodiny týdně

Kompetence k učení:
Vyučující seznámí žáky se strategiemi nácviku receptivních (čtení a poslech) a produktivních (psaní a
mluvení) dovedností a naučí žáky tyto strategie využívat. Předkládá žákům témata, jež je motivují k dalšímu
studiu jazyka za účelem prohloubení komunikativní kompetence a rozšíření témat ke komunikaci. Žák
zjišťuje informace o cílové zemi, porovná naší kulturu s kulturou cílové země, používá vhodné pomůcky k
učení (jazykové slovníky, příručky, tabule gramatických přehledů), pracuje s různými informačními zdroji
(učebnice, pracovní sešity, internet) a učí se samostatně rozhodovat při řešení různých situací.
Kompetence k řešení problémů:
Vyučující vytváří reálné komunikační situace, v nichž budou muset žáci reagovat na vzniklý problém (zeptat
se na určitou informaci, popsat cestu, poradit s využitím známých frází). Žák analyzuje přečtené texty a
kriticky posuzuje jejich obsah, porovnává jevy, zobecňuje, samostatně řeší zadané problémové úlohy či
modelové situace, volí vhodná řešení, získává informace k jejich řešení.
Kompetence komunikativní:
Vyučující navozuje reálné komunikační situace - navázání kontaktu, zapojení žáka do hovoru. Žák formuluje
své myšlenky v písemném i ústním projevu, rozvíjí kultivovaný ústní a písemný projev, snaží se porozumět i
s pomocí neverbálních prostředků, využívá komunikační technologii (e-mail, chat, dopis, pohlednice) pro
navázání kontaktu a následné komunikace s německy mluvícími vrstevníky.
Kompetence sociální a personální:
Žáci rozvijí při projektových činnostech rozdělení rolí ve skupině, spolupracují s ostatními členy skupiny.
Dodržují pravidla slušného chování a diskuze při komunikaci ve dvojici i větší skupině. Učitel uplatňuje
individuální přístup k talentovaným žákům i žákům s poruchami učení.
Kompetence občanské:
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Německý jazyk
Žáci rozvijí při prezentaci vlastních názorů i názory ostatních, seznamují se s reáliemi německy mluvících
zemí, nahlíží do jejich historie a tradic. Učitel respektuje věkové i intelektové zvláštnosti žáka, který je
zapojován do účasti v soutěžích v německém jazyce či do aktuálních projektů.
Kompetence pracovní:
Využívání moderní technologie pro komunikaci s příslušníky národa cílového jazyka a při vyhledávání
informací o cílové zemi. U žáka je rozvíjen smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku,
shromažďováním materiálů. Žák si uvědomuje důležitost znalosti cizího jazyka pro svou budoucnost, pro
své rozhodování o dalším vzdělání a svém budoucím profesním zaměřením.
Německý jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Rozumí známým každodenním výrazům.
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Vyjádří se jednoduchými obraty, rozliší základní číslovky,
používá a rozlišuje barvy, vyjádří vlastními slovy prosbu
a poděkování.
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
Utvoří 1. a 4. pád podstatných jmen, rozezná určitý a
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
neurčitý člen v textu.
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Napíše o sobě a své rodině, vyjádří se svými slovy.
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Učivo
Abeceda, základní pravopis, pozdravy, jazykolamy,
internacionalismy, dny v týdnu, datum, souhlas,
nesouhlas.
Číslovky 0-20, barvy, představení se, tykání, vykání,
poděkování, otázky a odpovědi, prosba, zápor.
1. a 4. pád podstatných jmen, člen určitý a neurčitý.

Časování pravidelných sloves v přítomném čase,
časování slovesa sein a haben, rozkazovací způsob ve
2. os. č. jednotného a čísla množného, předložky in,
auf, mit, vazba es gibt.
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DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a
poděkování

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a
nesouhlas
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

7. ročník
Sdělí základní údaje o rodině.

Představení členů rodiny-Meine Familie.

Vyplní jednoduchý dotazník, přiřazuje přivlastňovací
zájmena ke jménům, rozumí jednoduchým větám.
Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za
správného použití základních vět.

Přivlastňovací zájmena mein, dein, zájmeno kein,
přídavné jméno v přísudku, popis osoby.
Časové údaje – předložka am, um, in, přímý a nepřímý
pořádek slov.

Zeptá se, kdy někdo přijde, jak dlouho zůstane,
jednoduše popíše kamarády a další osoby, vyjádří, co
rád dělá a nedělá.
Pojmenuje předměty a školní potřeby, nazve předměty
německy, jednoduše popíše věci, osoby a zvířata.
Hovoří o svých koníčcích, popíše své činnosti během
týdne, domluví si telefonicky odpolední program,
vyjadřuje se souvislými větami.
Vyjadřuje se souvislými větami, vytvoří přiměřeně
obtížný text, obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu, dokáže použít věty v rozkazovacím způsobu,
zeptá se otázkami Wohin? Wo?
Rozliší mateřský a cizí jazyk, opakuje jednoduchá slova
po učiteli, rozumí jednoduchým každodenním výrazům.
Reaguje na výrazy pozdravu, který se užívá při setkání,
výraz pozdravu opakuje po mluvčím, reaguje na výrazy
pozdravu, který se užívá při
loučení, výraz pozdravu opakuje po mluvčím.
Zahájí komunikaci pozdravem. Vyjádří souhlas či
nesouhlas ve chvíli, kdy je to očekáváno. Přiměřeně
reaguje na pozdrav, poděkuje.
Přiřadí význam jednoduchých a konkrétních slov k
obrázkům.

Vyprávění o zájmech, o kamarádech - Meine Freunde.

Škola - pojmenování předmětů, školních potřeb,
rozvrh hodin.
Mein Hobby-popis činností během týdne,
telefonování, dopisování.
Časování pravidelných sloves v přítomném čase,
časování slovesa sein a haben, rozkazovací způsob ve
2. os. č. jednotného a čísla množného, předložky in,
auf, mit, vazba es gibt.
Abeceda, základní pravopis, pozdravy,
internacionalismy.
Představení se, tykání, vykání, poděkování, otázky a
odpovědi, prosba, zápor.

Pozdrav, poděkování, vyjádření souhlasu a nesouhlasu.

Člen určitý a neurčitý, vyprávění o zájmech – Mein
Hobby, předložky in, auf, mit, vazba es gibt. Slovní
zásoba.
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Prohlubuje si základní výslovnostní návyky, vnímá vztah
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
mezi zvukovou a grafickou podobou slov, snaží se
výslovností a reaguje na ně
porozumět otázkám a adekvátně své úrovni na ně
reagovat, rozumí jednoduchým pokynům učitele.
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
rozumí názvům čísel do tisíce, poznává německé názvy
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
některých měst a zemí Evropy.
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
Rozumí adekvátně své úrovni jednoduchým dialogům,
poslechových textech týkajících se každodenních
poznává základní myšlenky při poslechu jednoduchých
témat
dialogů, poznává význam slov z kontextu.
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Nakoupí v obchodě, objedná si v restauraci, v kavárně,
mluví o počasí, ročním období, popíše své oblečení,
vzhled, vyjádří svůj názor na módu obecně, umí popsat
svátky, zvyky a obyčeje v německy mluvících zemích,
mluví o svých plánech na dovolenou, jak může cestovat,
kam cestoval, popíše události v minulém čase.
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

Učivo
Jednoduché texty – pokyny v hodině, poslech učitele,
větná melodie, slovní přízvuk.

Téma: poslech dialogů, německy mluvící země a
města, číslovky do 1000, stavba oznamovací a tázací
věty v němčině, bydliště, adresa, základní slovesa a
jejich časování, písničky.
Téma: zájmy, názvy zvířat, sloveso haben, zápor v
němčině, 4. pád podstatných jmen.

Sdělení problémů, rozhovory u lékaře, telefonování,
pokyny, jídlo – dieta, rozkazovací způsob, préteritum
sein a haben, prázdniny, plány na dovolenou,
perfektum některých pravidelných sloves, pozdrav z
dovolené, stupňování přídavných jmen, oblečení,
roční období, množné číslo podstatných jmen,
přídavné jméno po členu.
Popíše svůj dům a pokoj, kde bydlí, vyjádří své přání,
Bei uns -popis domu a pokoje, byt, bydlení, předložky
svůj postoj, popisuje činnosti během roku, v
s 3. a 4. pádem, užití sloves stehen, hängen, sitzen
jednotlivých ročních obdobích, jednoduše popíše cestu, liegen, činnosti během roku, předložky im, am, Wie
přečte plynule a foneticky správně texty přiměřeného
komme ich? Jednoduchá orientace v budově, směr
rozsahu, nazývá části dne, vypráví o průběhu svého dne, cesty, časování sloves s odlučitelnou předponou,
mluví o svém jídelníčku, charakterizuje své povinnosti, časování nepravidelných sloves, Mein Tag, povinnosti
popíše svůj týdenní program, podá informace o své
v průběhu dne, nákupy, potraviny, Meine Woche-můj
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škole, pracuje s rozvrhem hodin, upevňuje získané
vědomosti, používá správně mluvnické tvary, popíše
části těla a vyjádří, co ho bolí, umí popsat svátky, zvyky
a obyčeje v německy mluvících zemích.

týdenní program, pozvánka do kina, další
přivlastňovací zájmena, zájmena v 3. a 4. pádě,
nepřímý pořádek slov ve větě, způsobová slovesa,
neurčitý podmět man, používání číslovek větších než
1000, množné číslo podstatných jmen, v restauraci,
Berlin, popis částí těla, svátky, zvyky a obyčeje v
německy mluvících zemích, blahopřání.
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Snaží se reagovat na otázky obsahující probranou slovní Základní komunikační situace, příprava rozhovorů.
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
zásobu, vytváří jednoduché kladné i záporné otázky.
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Správně vyplní jednoduchý formulář.
Téma: národnost, bydliště, telefonní číslo, adresa.
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Snaží se psát o sobě a své rodině, svých zájmech a
Téma já a moje rodina.
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
trávení volného času.
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
Používá svoji danou slovní zásobu, snaží se o první
Téma: popis osoby a zvířete, práce se slovníkem,
sdělení
krátké písemné sdělení, učí se pracovat se slovníkem a stavba věty, denní a týdenní režim.
vyhledává v něm potřebné informace.
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
Pokouší se o první četbu základních nápisů a
Téma: formulář, krátké texty týkající se rodiny,
nápisům a orientačním pokynům
porozumění pokynům učitele.
volného času, školy.
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Snaží se o první plynulou četbu jednoduchých vět a
Téma: práce se slovníkem, školní pomůcky, zvířata,
které se vztahují k běžným tématům
pokouší se rozumět základnímu významu, pokouší se
prázdniny, sport, barvy, časové údaje.
poznat význam slov z kontextu, seznamuje se s různými
slovníky a používá je k samostatné práci.
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
Vnímá význam daného textu a hledá základní
Básničky, gramatické struktury a typy vět.
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
informace, rozpozná kladnou a zápornou větu, hledá v
vyhledá v něm požadovanou informaci
textu základní gramatické struktury, přiřadí slovo k
obrázku.
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými Přiřadí slovo k jeho neverbálnímu významu (např. ukáže Slovní zásoba s vizuální oporou.
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
na správný obrázek, fotografii, na konkrétní předmět ve
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
třídě)
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk
Reaguje na podněty (např. otázky), uvádí své křestní
Představování, přivítání a rozloučení, sdělení věku.
jméno, příjmení, věk.
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, Přiřadí k sobě slova s informacemi o sobě a opíše je,
Písemná podoba jazyka.
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která se týkají jeho osoby

8. ročník
napíše jednoduché údaje o sobě.

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě,
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
seznamuje se s novými slovíčky a jejich správnou
výslovností a reaguje na ně
výslovností, upevňuje si základní výslovnostní návyky,
vnímá vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

Rozumí adekvátně své úrovni jednoduchým dialogům.

Učivo
Téma: poslech učitele, dialogů, různých
audionahrávek, výslovnost – přízvuk u sloves s
předponou, konsonanty r-l, p-t-t, g-k, d-t, d, délka
vokálů, výslovnost slov přejatých z angličtiny, dlouhé
věty.
Téma: prázdniny, domov, pokoj, popis pokoje, jídlo,
restaurace, objednávka, lidské tělo, zdraví, písně.

Pokouší se stručně reprodukovat obsah poslechových
Téma: oblékání, móda, příroda, město, venkov, obec,
cvičení, poznává základní myšlenky při poslechu
dopravní prostředky, cestování, skloňování
jednoduchých dialogů, poznává význam slov z kontextu. podstatných jmen ve 3. a 4. pádě, předložky se 3. a 4.
pádem, vazba es gibt.
Požádá o informaci, jednoduše popíše cestu, orientuje In der Stadt, auf dem Lande, rozhovory na ulici s
se v plánu města, popíše místo, kde bydlí, sdělí, ze které turisty, vyžádání informace, orientace podle
země pochází, mluví o svých prázdninách, cestování,
jednoduchého plánu města a popis cesty, dovolená,
stručně popíše události a zážitky v minulém čase, ovládá vyprávění o průběhu dne v minulém čase (préteritum,
základní gramatické pravidla a využívá je v písemném i perfektum), předložky se 3. pádem (von, bis, zu, aus,
ústním sdělení, mluví o své budoucí profesi a svých
mit, nach), souřadící spojky, způsobová slovesa,
přáních, o sobě, baví se o módě ve světě, co rád nosí,
povolání, budoucí čas, životopis, zpodstatnělá
mluví o hudbě, koncertech, mluví o škole, o vztazích,
přídavná jména, nepřímá otázka, móda, hudba, škola,
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popisuje spolužáky, charakterizuje třídní kolektiv,
podává informace o své škole.

třída, vztahy mezi žáky, charakteristika, vlastnosti,
perfektum nepravidelných sloves, infinitiv s zu,
předložky s 2. pádem, reálie německy mluvících zemí,
vztažné věty, média, vyjádření času, konjuktiv würde a
hätte, internacionalismy.
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Snaží se zapojit do jednoduchých dialogů na dané téma. Rozhovory.
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Snaží se reagovat na otázky obsahující probranou slovní Záporná a kladná odpověď na zápornou otázku,
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
zásobu, vyžádá jednoduchou informaci související s
formulace argumentů pro a proti, příprava dialogů.
podobné otázky pokládá
probíranými tématy, vyjadřuje svůj názor na dané téma,
správně využívá novou slovní zásobu a gramatické jevy.
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
Snaží se o četbu základních nápisů a orientačních
Téma: moje budoucnost, přátelství, společné soužití,
nápisům a orientačním pokynům
pokynů, pokouší se porozumět orientačním tabulím a
orientace ve městě, vysvětlení cesty.
nápisům ve městě.
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Zdokonaluje úroveň své výslovnosti a své četby, snaží se Téma: reálie německy mluvících zemí, německé
které se vztahují k běžným tématům
porozumět jednoduchým informacím z německých
časopisy pro děti a mládež, texty písní.
časopisů, využívá novou slovní zásobu a gramatiku.
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
Umí vyhledat základní informace v textu, pracuje
Téma: zápor, základní časové a místní předložky,
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
samostatně s textem týkajícím se probíraných témat,
modální
vyhledá v něm požadovanou informaci
porozumí krátkým příběhům, snaží se překládat
slovesa dürfen, sollen, zvratná slovesa.
jednoduché texty.
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Snaží se správně vyplnit formulář.
Téma: osobní údaje, rodina, řadové číslovky.
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Rozvíjí práci se slovníky a internetem, používá minulý
Tvorba výukových plakátů na probíraná témata, práce
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
čas, vytváří gramaticky správná souvětí, vytvoří krátký
se slovníkem, perfektum a préteritum sloves sein a
osvojovaných témat
příběh.
haben.
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
Snaží se písemně reagovat na ústní či písemné sdělení, Téma: prázdniny.
sdělení
sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se
probíraných témat, při tvoření vět využívá minulý čas,
popíše zážitky z prázdnin a své plány do budoucna, své
pocity.
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího Poslouchá jednoduché písničky a říkanky, které s pomocí Písničky a říkanky.
jazyka
učitele opakuje.
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a
Reaguje neverbálně i verbálně na přiměřené úrovni,
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
poděkování
výrazy opakuje po mluvčím, příp. užije jiný adekvátní
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách;
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DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
rozumí jednoduchým pokynům učitele

výraz.

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

Přiřadí slovo k obrázku, slovo nakreslí, reaguje
neverbálně i verbálně na přiměřené úrovni, přiřadí slovní
spojení nebo krátkou větu k významu, jež je vyjádřený
obrázkem (např. popíší situaci vyobrazenou na obrázku,
seřadí obrázky ve správném pořadí).

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a
nesouhlas
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních
údajů (zejména jména a věku)

Reaguje neverbálně (např. gestikulací) na jednoduché
otázky, které se týkají jeho osoby, zahájí komunikaci
pozdravem, vyjádří souhlas či nesouhlas ve chvíli, kdy je
to očekáváno, přiměřeně reaguje na pozdrav, poděkuje.

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk

Představí se a uvede celé své jméno a věk.

Tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá
sdělení – blahopřání, žádost o pomoc, formulace
dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách;
Tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá
sdělení – blahopřání, žádost o pomoc, formulace
dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách;
Tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá
sdělení – blahopřání, žádost o pomoc, formulace
dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách;
Tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá
sdělení – blahopřání, žádost o pomoc, formulace
dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
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Německý jazyk

9. ročník

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

Identifikuje význam slova tematického okruhu i bez
vizuální podpory (např. s pomocí vyučujícího nakreslí
význam slova).

DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
která se týkají jeho osoby

Písemně reaguje na otázky, se kterými se setkal již
opakovaně.

jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách;
Tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá
sdělení – blahopřání, žádost o pomoc, formulace
dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách;
Tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá
sdělení – blahopřání, žádost o pomoc, formulace
dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.3.2 Ruský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Ruský jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Předmět ruský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru – další cizí jazyk RVP ZV. Ruský jazyk
je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého jazyka. Cílem je poskytnout žákům
nástroj ústní i základní písemné komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Proto klademe důraz
převážně na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího
předmětu. Žáci se také učí a fixují výslovnost, gramatiku a slovní zásobu i pomocí básniček, písniček a her
na základě dosažené úrovně. V ruském jazyce se předpokládá dosažení úrovně A1.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Ruský jazyk je realizován od školního roku 2015/2016 v 7., 8. a 9. ročníku a to vždy s
předmětu (specifické informace o předmětu dvouhodinovou týdenní dotací. Výuka předmětu probíhá vždy v celém ročníku najednou a žáci jsou
důležité pro jeho realizaci)
rozděleni do skupin. Předmět další cizí jazyk je vyučován v klasických třídách s možností využití
diaprojektoru, v multimediální nebo počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
- podporujeme rozvoj tvořivého myšlení žáků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - vedeme žáky k práci s informačními zdroji, k samostatné práci s dvojjazyčnými slovníky
kompetence žáků
- vytváříme žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání ruského jazyka
Kompetence k řešení problémů:
- vedeme žáky k porovnání stavby českého a ruského jazyka, vyhledáváme shody a odlišnosti obou
slovanských jazyků
- při výuce používáme výpočetní techniku, začleňujeme práci ve skupinách
- předkládáme žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí potřebují ruský jazyk
Kompetence komunikativní:
- nabízíme žákům dostatek možností k porozumění rusky vedenému rozhovoru a psaným jednoduchým
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Název předmětu

Ruský jazyk
textům
- učíme žáky využívat informační prostředky ke komunikaci se světem
- dbáme na dobrou úroveň vyjadřování, současně však vedeme žáky, aby se nebáli používat i nedokonale
zvládnutý cizí jazyk
Kompetence sociální a personální:
- navozujeme dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého jazykového
prostředí
- vytváříme situace, ve kterých si žáci uvědomují potřebu vzájemného respektu a pomoc mezi lidmi z
různého kulturního prostředí
- vedeme žáky k respektování názoru učitele a usilujeme o vzájemnou toleranci a spolupráci žáků
Kompetence občanské:
- vedeme žáky, aby pochopili důležitost tolerance a solidarity v lidských vztazích a snažili se vcítit do
problémů minorit ve světě i u nás
- seznamujeme žáky s reáliemi rusky mluvících zemí
Kompetence pracovní:
vedeme žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a jazykových příruček pro
samostatné studium
- vedeme žáky ke spolupráci, zařazujeme výuku ve skupinách
- vedeme žáky k zodpovědnému a svědomitému přístupu k učení
Ruský jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Seznamuje se se zvukovou podobou ruského jazyka.
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
Vnímá fonetická pravidla a správnou intonaci.

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně),základní výslovnostní návyky, vztah mezi
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Ruský jazyk
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a
poděkování
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a
nesouhlas
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal

7. ročník
Vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.

zvukovou a grafickou podobou slov.
Azbukové období - základy výslovnosti, ruská abeceda,
jednoduché texty – učebnice, básničky a písničky.

Požádá v jednoduchých větách o informace z
každodenního života.
Požádá o základní informace z běžného života a sám je v
jednoduchých větách poskytuje.

Konverzace - tematické okruhy – rodina, volný
čas,……….
Konverzace - tematické okruhy – rodina, volný
čas,……….

Adekvátně reaguje ve formálních a neformálních
situacích.

Téma: Kde? Kdy? Jak?, otázka v ruštině – správná
intonace, odlišnosti při používání záporu od češtiny.

Pochopí význam autentických nápisů a orientačních
pokynů a porozumí jejich obsahu, využívá kontext a
znalosti klíčových slov k odhadu významu neznámých
slov.

Práce s krátkými texty typu pohlednice, email, zpráva,
neformální dopis, slovní zásoba – žáci si osvojí slovní
zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích
probíraných okruhů, práce se slovníkem.

Seznamuje se s tiskací ruskou azbukou a následně s
psací podobou, napíše text ve formě odpovědi na
zadaný úkol či
otázku.
Seznamuje se se zvukovou podobou ruského jazyka.

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět,
krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití
jazyka.

Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování.
Zvládne pozdravit, poděkovat, vyjádřit souhlas a
nesouhlas.
Rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (s oporou o
názor).

Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky.
Pozdrav a poděkování.
Pozdrav a poděkování.
Přiřadí význam jednoduchých a konkrétních slov k
obrázkům.
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Ruský jazyk

7. ročník

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Rozvíjí úroveň správné ruské výslovnosti, usiluje o
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
plynulé zopakování textu s porozuměním, používá
výslovností a reaguje na ně
správnou ruskou
intonaci.
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
Pochopí a porozumí informacím obsažených v poslechu,
poslechových textech týkajících se každodenních
interpretuje obsah poslechu.
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Žádá vhodnou formou o informace z každodenního
života.
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
V jednoduché konverzaci žádá o běžné informace a sám
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
je poskytuje.
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Adekvátně reaguje ve formálních a neformálních
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
situacích.
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
Pochopí význam autentických nápisů a orientačních
nápisům a orientačním pokynům
pokynů a porozumí jejich obsahu.

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov.
Poslech zaměřený na obecné porozumění.

Poslech zaměřený na detailní porozumění.

Konverzace, diskuse.
Tematické okruhy – domov, škola, příroda, reálie rusky
mluvících zemí.
Správné použití přítomného a minulého času při
vyprávění na zadané téma, tvorba otázek v přítomném
a minulém čase.
Práce s krátkými texty typu zpráva, dotazník, referát,
ilustrovaný příběh.
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Ruský jazyk

8. ročník

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

Využívá kontext a znalosti klíčových slov k odhadu
významu neznámých slov.

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Shrne v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah
konverzace, vlastními slovy vyjádří podstatu textu.

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
která se týkají jeho osoby

Na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě.
Vytvoří krátký text na téma související s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.

Zpráva, dotazník, referát, příběh.
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl
sdělení a porozumění.
Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky.
Krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití
jazyka.
Přiřadí slovo k jeho neverbálnímu významu (např. ukáže Slovní zásoba s vizuální oporou.
na správný obrázek, fotografii, na konkrétní předmět ve
třídě).
Reaguje na podněty (např. otázky), uvádí své křestní
Představování se, přivítání a rozloučení, sdělení věku.
jméno, příjmení, věk.
Přiřadí k sobě slova s informacemi o sobě a opíše je,
Písemná podoba jazyka.
napíše jednoduché údaje o sobě.

Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích probíraných
okruhů, práce se slovníkem.
Čtení pro obecné porozumění, čtení pro detailní
porozumění.

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Zdokonaluje úroveň četby, čte plynule s porozuměním,

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
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Ruský jazyk
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

9. ročník
dbá na správnou výslovnost a intonaci.
Vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.

(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov.
Poslech zaměřený na obecné porozumění.

Pochopí a porozumí informacím obsaženým v poslechu, Poslech zaměřený na detailní porozumění.
interpretuje obsah poslechu.
Navazuje jednoduchou konverzaci, vhodnou formou
zjišťuje informace týkající se každodenního života.
Navazuje konverzaci, žádá o běžné informace a sám je
poskytuje.

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

Adekvátně reaguje ve formálních a neformálních
situacích.

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Shrne v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah
konverzace. Vlastními slovy vyjádří podstatu textu,
zhodnotí ho, zaujímá stanovisko.
Na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě.

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Vytvoří krátký text na téma související s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné

Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky.

Pochopí význam autentických nápisů a orientačních
pokynů a porozumí jejich obsahu.
Využívá kontext a znalosti klíčových slov k odhadu
významu neznámých slov.

Konverzace, diskuse.
Tematické okruhy – povolání, jídlo, oblékání, nákupy,
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu,
hodiny,……..).
Správné používání slovesa 1. a 2. časování v rámci
konverzace na zadané téma.
Práce s krátkými texty typu formální dopis, detailní
popis události, poděkování, prosba.
Slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích probíraných
okruhů, práce se slovníkem.
Čtení pro obecné porozumění, čtení pro detailní
porozumění.
Formální dopis, detailní popis události, poděkování,
prosba.
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl
sdělení a porozumění.
Krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití
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Ruský jazyk
sdělení
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a
poděkování
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních
údajů (zejména jména a věku)

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a
nesouhlas
rozumí jednoduchým pokynům učitele

9. ročník
jazyka.
Poslouchá jednoduché písničky a říkanky, které s pomocí Písničky a říkanky.
učitele opakuje.
Reaguje neverbálně i verbálně na přiměřené úrovni,
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
výrazy opakuje po mluvčím, příp. užije jiný adekvátní
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách,
výraz.
tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá sdělení –
blahopřání, žádost o pomoc, formulace dotazů na
dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.
Přiřadí slovo k obrázku, slovo nakreslí, reaguje
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
neverbálně i verbálně na přiměřené úrovni, přiřadí slovní základních výslovnostních návyků, intonace ve větách,
spojení nebo krátkou větu k významu, jež je vyjádřený
tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
obrázkem (např. popíší situaci vyobrazenou na obrázku, jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá sdělení –
seřadí obrázky ve správném pořadí).
blahopřání, žádost o pomoc, formulace dotazů na
dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.
Reaguje neverbálně (např. gestikulací) na jednoduché
Fonetická abeceda (souhlásky i samohlásky), osvojení
otázky, které se týkají jeho osoby, zahájí komunikaci
základních výslovnostních návyků, intonace ve větách,
pozdravem, vyjádří souhlas či nesouhlas ve chvíli, kdy je tematické okruhy – zdraví a nemoc, oblékání, nákupy,
to očekáváno, přiměřeně reaguje na pozdrav, poděkuje. jídlo a pití, kalendář, ubytování; Jednoduchá sdělení –
blahopřání, žádost o pomoc, formulace dotazů na
dané téma, souhlasy a nesouhlasy; Překlad
jednoduchých vět; Tvorba otázky a záporu, odpovědi
na otázky; Vedení jednoduchého rozhovoru; Práce se
slovníkem – orientace ve slovníku cizího jazyka;
Osvojení základních číslovek a jejich pojmenování.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.4 Volitelný předmět
5.4.1 Technické práce

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

3

Technické práce
Vyučovací předmět Technické práce vychází ze vzdělávacího oboru 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 předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších
souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a
doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě
a ve společnosti.
Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.
Zvláštní důraz je kladen na rozvíjení tzv. technické kompetence žáka (soubor schopností a dovedností žáka
řešit problémy z oblasti techniky), které jsou součástí klíčových kompetencí (viz níže).
Cíle a význam předmětu technické práce
Technické práce (dále jen TP) se podílí na zdokonalování pracovních dovedností a návyků pro další
vzdělávání, rozvíjí technické myšlení. TP má nejblíže k rozvoji technických kompetencí, neboť se cíleně
zaměřuje na pracovní dovednosti a návyky, vychází z životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého
kontaktu s lidskou činností – v rozmanitých podobách a souvislostech. TP přispívá k vytváření životní a
profesní orientace žáků. V neposlední řadě formuje osobnost žáka rozvíjením kladných vlastností,
motorických i tvořivých schopností a dovedností.
Technická výchova je jedním z povinně volitelných předmětů pro žáky II. stupně ZŠ v 8. - 9. ročníku.
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Název předmětu
Technické práce
předmětu (specifické informace o předmětu Vyučuje se v 1 hodinové týdenní dotaci. Vyučovací předmět TP se
důležité pro jeho realizaci)
vyučuje ve školní dílně.
Učební osnovy vyučovacího předmětu TP obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo ze dvou
tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV 2. stupni: Práce s technickými materiály a
Design a konstruování.
V rámci okruhu Práce s technickými materiály se žáci setkají se základními materiály (dřevo, kov, plasty
popř. kompozity), pracovními pomůckami a nástroji k jejich opracování pro vytvoření různých výrobků z
nich. Důležitou součástí jsou základy práce s technickou dokumentací.
Obor Design a konstruování je nadstavbou oboru Konstrukční činnosti z 1. stupně. Žáci se učí pomocí
předlohy nebo vlastního plánu sestavovat různé funkční modely včetně jejich designu. Žáci si osvojují
základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost
samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou soustavně vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího předmětu Technická výchova žáci získávají
nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také důležité informace ze sféry výkonu práce. To
pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším studijním a profesním zaměření.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Samostatně pozoruje a experimentuje
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence k řešení problémů:
kompetence žáků
Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, ověřuje prakticky správnost řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem.
Kompetence sociální a personální:
Je schopen pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
Kompetence občanské:
V rámci práce v dílnách přistupuje zodpovědně ke zdraví svému i ostatních, ale také k životnímu prostředí.
Je schopen pomoci spolužákovi.
Kompetence pracovní:
Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, využívá znalosti a zkušenosti získané v
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu své přípravy na budoucnost.
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Technické práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň.
Řeší jednoduché úkoly s vhodným výběrem materiálu,
pracovních nástrojů a nářadí.

Učivo
Vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi – dřevo,
kov, plasty, kompozity.
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování.
Úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
tradice a řemesla.
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
Jednoduché pracovní operace a postupy.
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si Užívá jednoduchou technickou dokumentaci, připraví si Organizace práce, důležité technologické postupy.
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
Technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody.
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a
Při práci používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje a Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
provádí jejich údržbu
náčiní a vhodné osobní ochranné prostředky.
opracování.
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
Udržuje pořádek na pracovním místě.
Práce pro zlepšení školního prostředí.
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
Dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní
Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
prostředí, základy bezpečnosti a ochrany při práci,
úrazu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
hygienická pravidla a předpisy, dodržuje technologickou
úrazu
kázeň.
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
Předvede poskytnutí první pomoci při úrazu.
Ochrana pracovního a životního prostředí.
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, Rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti:
Základní rozdělení materiálů – dřevy, kovy a plasty,
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nástrojích a pracovních postupech; provádí
jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň

8. ročník

pozná a rozliší základní technické materiály (dřevo, kov,
plast), pozná a rozliší základní nářadí a nástroje a zvládá
základy jejich užití (pila, kleště, kladivo, pilník, rašple,
šroubovák), provádí jednoduché práce s technickými
materiály (řezání, ohýbání, zatloukání, obrábění,
šroubování), rozpozná důležité kroky postupu a dodrží
technologickou kázeň při práci.
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
zpracovávaného materiálu: vybere vhodný materiál pro
(mdú)
výrobek, vybere vhodné nářadí, nástroje a pomůcky pro
práci s vybraným materiálem.
ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost
Správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a
pomůcky, chápe základní postupy pro práci s
technickými materiály, připraví pracovní prostor, nářadí
a nástroje potřebné pro zadaný úkol, v průběhu práce
dle potřeby odklízí nepotřebný materiál, odkládá nářadí
a nástroje, uklidí pracovní prostor na konci práce.
ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou
Dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku, použije
dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a
pro přípravu a k práci s technickými materiály
návodech
jednoduchou technickou dokumentaci (plánek, náčrtek),
orientuje se v pracovních postupech a návodech,
pochopí z instrukce potřebné informace (rozměry a
tvary) pro práci s technickými materiály, nakreslí od ruky
jednoduchý náčrt.
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu: při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady
úrazu (mdú)
práce ve školní dílně, pochopí a akceptuje potřebu
ochránit nářadí a nástroje před poškozením. Dodrží
zásady bezpečnosti při práci s technickými materiály,
poskytne první pomoc u drobných zranění a přivolá
pomoc při závažnějších poraněních, dodržuje hygienu
práce, udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné.
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a

základní nástroje a nářadí, základní pracovní technické
činnosti a postupy.

Základní rozdělení materiálů – dřevy, kovy a plasty,
základní nástroje a nářadí, základní pracovní technické
činnosti a postupy.
Základní pracovní technické činnosti a postupy.

Jednoduchá technická dokumentace - plánek, náčrtek.

Zásady hygieny a bezpečnosti práce - ochranné
pomůcky, základy první pomoci, ochrana nářadí a
nástroje před poškozením, úklid pracovního prostoru.

Zásady hygieny a bezpečnosti práce - ochranné
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8. ročník

práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu (mdú)

bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném
úrazu.

Technické práce

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model

pomůcky, základy první pomoci.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Při práci používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní a vhodné osobní ochranné prostředky.

Učivo
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje.

Dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní
Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při
prostředí, základy bezpečnosti a ochrany při práci,
úrazu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
hygienická pravidla a předpisy, dodržuje technologickou
kázeň.
Předvede poskytnutí první pomoci při úrazu.
Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při
úrazu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Aplikuje jednoduché pracovní postupy, sestaví podle
návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný
model.
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
Provede, vyřeší zadaný pracovní úkol správně a ve
jednoduchých předmětů a zařízení
stanoveném termínu, provádí montáž, demontáž a
údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci,
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc pravidla a předpisy, dodržuje technologickou kázeň,
při úrazu
předvede poskytnutí první pomoci při úrazu.

Jednoduché pracovní postupy, organizace práce,
technologická kázeň, sestavování modelů.
Ttvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.

Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při
úrazu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Ochrana pracovního a životního prostředí.
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ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
(mdú)

9. ročník
Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím,
zařízení.

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení.
Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu: vybere vhodný materiál pro
výrobek, vybere vhodné nářadí, nástroje a pomůcky pro
práci s vybraným materiálem.
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu: při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady
úrazu (mdú)
práce ve školní dílně, pochopí a akceptuje potřebu
ochránit nářadí a nástroje před poškozením, dodrží
zásady bezpečnosti při práci s technickými materiály,
poskytne první pomoc u drobných zranění a přivolá
pomoc při závažnějších poraněních, dodržuje hygienu
práce, udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné.
ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný Pracuje s návodem, náčrtem, plánem, programem k
model
sestavení modelu, dovede pracovní postupy k finálnímu
modelu, výrobku.
ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž jednoduchého Sestaví a rozloží konstrukčně jednoduchý model,
zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a
výrobek, provede základní údržbu a jednoduchou opravu
zařízení
modelu, výrobku.
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném
při úrazu (mdú)
úrazu.

Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické,
elektronické).
Základní rozdělení materiálů – dřevy, kovy a plasty,
základní nástroje a nářadí, základní pracovní technické
činnosti a postupy.
Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochranné
pomůcky, základy první pomoci, ochrana nářadí a
nástroje před poškozením, úklid pracovního prostoru.

Jednoduchá technická dokumentace - plánek, náčrtek,
zhotovení jednoduchého výrobku, základní pracovní
technické činnosti a postupy.
Montáž a demontáž, jednoduché konstrukční prvky.

Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochranné
pomůcky, základy první pomoci.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.4.2 Výpočetní technika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

3

Výpočetní technika
Volitelný předmět Výpočetní technika úzce souvisí s předmětem Informační a komunikační technologie,
kde se nabyté dovednosti dále prohlubují. 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, 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.
8. - 9. ročník 1 hodina týdně

Kompetence k učení:
Zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a
komunikačních technologií (ICT) 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 ICT 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.
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Název předmětu

Výpočetní technika
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:
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, mohou využít ICT pro
hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst.

Výpočetní technika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník








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

Učivo
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Výpočetní technika
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na
internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává
potřebné informace na internetu
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví

8. ročník
Dokáže efektivně využívat internet k vyhledávání
informací a stahování dat. Orientuje se v současném
vývoji PC.

Internet,vyhledávače, stahování dat, vývojové trendy
informačních technologií, vývojové trendy ve světě
moderních technologií (minimalizace, sdílení, wi-fi,
komunikace).

Dokáže rozpoznávat důvěryhodné zdroje informací a
používat jejich data.
Zná důvody proč užívat výhradně legální SW.

Hodnota a relevance informací a informačních zdrojů,
metody a nástroje jejich ověřování.
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
informační etika - používáni legálního softwaru,
sankce za porušení vlastnických práv.
Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy,
úprava fotografií, práce s grafickými programy.

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na
Samostatně pracuje s grafickými programy.
klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým
editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s
výukovými programy
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni Dokáže aplikovat funkce Excelu v praxi.
informace v textové, grafické a multimediální formě

Výpočetní technika
Výchovné a vzdělávací strategie

Tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat,
jednoduché vzorce, pokročilé funkce programu MS
Excel
(logické fce, grafy,), prezentace informací webové
stránky, prezentační programy, multimédia.

9. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Výpočetní technika

9. ročník



RVP výstupy
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na
internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na
internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Dokáže efektivně využívat internet k vyhledávání
informací a stahování dat. Orientuje se v současném
vývoji PC .

Učivo
Internet,vyhledávače, stahování dat, vývojové trendy
informačních technologií, vývojové trendy ve světě
moderních technologií (minimalizace, sdílení, wi-fi,
komunikace).

Dokáže rozpoznávat důvěryhodné zdroje informací a
používat jejich data.

Hodnota a relevance informací a informačních zdrojů,
metody a nástroje jejich ověřování.

Zná důvody proč užívat výhradně legální SW.

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
informační etika - používáni legálního softwaru,
sankce za porušení vlastnických práv.
Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy,
úprava fotografií, práce s grafickými programy.
Tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat,
jednoduché vzorce, pokročilé funkce programu MS
Excel (logické fce, grafy,), prezentace informací
webové stránky, prezentační programy, multimédia.

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni Samostatně pracuje s grafickými programy.
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni Dokáže aplikovat funkce Excelu v praxi.
informace v textové, grafické a multimediální formě

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.4.3 Domácnost

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

3
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Domácnost
Domácnost je volitelný předmět určený žákům 8. - 9. ročníku.
Jeho cílem je: získat praktické dovednosti spojené s provozem domácnosti, osvojit si pracovní postupy při
různých činnostech v domácnosti, podílet se na vytváření postojů ke zdravému způsobu života, pozitivně
ovlivňovat vztah k praktickým činnostem, vytvářet podmínky pro profesní orientaci žáků.

Obsahové, časové a organizační vymezení
8. - 9. ročník 1 hodina týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Formy a metody práce se uplatňují podle charakteru činností. Pracuje se ve školní cvičné kuchyni.
důležité pro jeho realizaci)
Dodržování zásad bezpečnosti práce je pro každého žáka závazné.
Předmět domácnost je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák je veden k tomu, aby: si vybíral a využíval pro efektivní učení vhodné způsoby, plánoval, organizoval a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové řídil vlastní učení a vyhledával a třídil informace a efektivně je využíval v praktických činnostech.
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žák je veden k tomu, aby rozpoznal a pochopil problém, promyslel jeho způsoby řešení a učinil uvážlivé
rozhodnutí.
Kompetence komunikativní:
Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a záznamů a využíval získané komunikativní
dovednosti.
Kompetence sociální a personální:
Žák je veden k tomu, aby chápal potřebu spolupracovat a účinně spolupracoval a podílel se na vytvoření
pravidel práce, přispíval k vytváření mezilidských vztahů.
Kompetence občanské:
Žák je veden k tomu, aby respektoval přesvědčení druhých byl schopen se vcítit do situace jiných a
rozhodoval zodpovědně.
Kompetence pracovní:
Žák je veden k tomu, aby používal bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržoval vymezená
pravidla, plnil povinnosti a závazky a přistupoval k činnostem z hlediska ochrany zdraví.
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Domácnost
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního
styku
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu (mdú)
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
(mdú)

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Má představu o předpisech a hygienických pravidlech
při práci v domácnosti.

Učivo
Řád cvičné kuchyně, domov a bydlení.

Při úraze v kuchyni neprodleně a správně poskytne
Zásady poskytování první pomoci.
první pomoc a zajistí další pomoc odbornou, je-li nutná.
Sestaví vyrovnaný rodinný rozpočet průměrné rodiny v Ekonomická činnost rodiny.
ČR.

Sestaví jídelníček na základech zdravé výživy.

Výživa a příprava pokrmů.
Praktické lekce z technologie přípravy pokrmů.
Řád cvičné kuchyně, domov a bydlení.

Orientuje se v základním vybavení kuchyně, zvládá
pracovní postupy, organizuje a plánuje pracovní činnost.
Zvládá zásady správného stolování.
Chování u stolu, společenské chování.

Má představu o předpisech a hygienických pravidlech při
práci v domácnosti. Při úraze v kuchyni neprodleně a
správně poskytne první pomoc a zajistí další pomoc
odbornou, je-li nutná.
Sestaví jídelníček na základech zdravé výživy, orientuje
se v základním vybavení kuchyně, zvládá pracovní
postupy, organizuje a plánuje pracovní činnost, zvládá
zásady správného stolování.

Řád cvičné kuchyně, domov a bydlení, zásady
poskytování první pomoci.

Výživa a příprava pokrmů, praktické lekce z
technologie přípravy pokrmů, chování u stolu,
společenské chování.
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Domácnost
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu,
používá vhodné prostředky při práci v domácnosti

ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Seznámí se s vývojem oděvů a jeho historií, vytvoří svůj
vlastní model.

Učivo
Kultura odívání.

Zvládá praní a žehlení prádla v praxi.

Údržba oděvů a prádla.

Umí využít pracovní pomůcky, přišije knoflík, ovládá
jednoduché pracovní operace a postupy, umí si
zorganizovat práci a dodržuje zásady bezpečnosti práce.
Uvědomuje si důležitost rodiny, získá představu o chovu
drobných zvířat, dodržování bezpečnosti.
Seznámí se s vývojem oděvů a jeho historií, vytvoří svůj
vlastní model. Zvládá praní a žehlení prádla v praxi. Umí
využít pracovní pomůcky, přišije knoflík, ovládá
jednoduché pracovní operace a postupy, umí si
zorganizovat práci a dodržuje zásady bezpečnosti práce.
Uvědomuje si důležitost rodiny při péči o dítě, získá
představu o zodpovědnosti při péči a výchově dítěte.

Ruční šití, základy technik s textilem a přízí.

Péče o dítě, chov drobných zvířat, pravidla
bezpečnosti.
Kultura odívání, údržba oděvů a prádla, ruční šití,
základy technik s textilem a přízí.

Péče o dítě.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.4.4 Sportovní výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

3

Sportovní výchova

Charakteristika předmětu

Vzdělávání je zaměřeno na
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
- hygienu v nejširším smyslu slova jako péče o tělo i duši.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Sportovní výchova se uskutečňuje v prostorách školní tělocvičny a tělocvičny „Slovan“, na školním hřišti v 8.
a 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Kompetence k učení:
Žáci
- poznávají smysl a cíl svých aktivit
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele
internetu
- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žáci
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Název předmětu

Sportovní výchova
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
Kompetence komunikativní:
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence sociální a personální:
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
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Sportovní výchova
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
Kompetence pracovní:
Žáci
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Sportovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Užívá a rozpozná základní sportovní pojmy. Své znalosti Bezpečnost a hygiena při hodinách Sv, základní pojmy
dokazuje v praktických činnostech v kondiční, taktické, spojené s jednotlivými druhy cvičení a sportovních
technické a psychologické přípravě.
her, základní neverbální pokyny a povely rozhodčích.
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TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

8. ročník

Dokáže vést hru ve funkci rozhodčího.

Kolektivní, seznamovací a průpravné sportovní hry a
aktivity.

Zdůvodní význam pohybových her pro navazování a
upevňování mezilidských vztahů. Určí taktiku hry a
dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele.

Sportovní hry
Házená - základy herního systému, přihrávky horní,
dolní, pohyb s míčem a uvolňování bez míče, střelba
ve výskoku a pádu, střelba po uvolnění (2-3 kroky),
útočné kombinace založené na přihrávání a přebíhání,
postupný a rychlý protiútok, osobní a zónová obrana
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, zdokonalení zpracování míče, vedení míče, přihrávka, střelba,
obcházení soupeře, útočné kombinace založené na
akci „přihraj a běž“, týmová hra a spolupráce
Basketbal - přihrávka jedno a obouruč, střelba z místa,
ve výskoku, herní systémy, postupný útok proti
obraně, zónová obrana, útočné kombinace založené
na akci „hoď a běž“, clonění
Odbíjená – postavení hráčů při útočné a obranné hře,
odbíjení obouruč vrchem a spodem, podání v čelném
postoji, nahrávka, jednoblok, herní systémy, lob,
smeč, ulití
Vybíjená - utkání, zdokonalení a zrychlení hry
Nohejbal – podání, přihrávka, smeč, pravidla hry
Florbal - přihrávka + zpracování míče, střelba, utkání,
osobní a zónová obrana, útočné kombinace, bránění,
činnost brankáře, malý a velký florbal
Pálkové hry- průprava, pravidla, utkání
Modifikace a kombinace míčových her, dle vhodných
klimatických podmínek hry na sněhu, netradiční
sportovní hry…
Pořádání turnajů v rámci ročníku nebo školy. Dle
možností účast na sportovních utkáních Slaný, Kladno,
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu (mdú)
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

8. ročník
Jedná fair play při hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného.

Rozpozná, která hra je vhodná pro určitý věk, počet
hráčů a prostředí. Objasní, rozpozná základní rozdíly
mezi jednotlivými druhy sportovních her. Ovládá
základní pravidla a uplatňuje je ve hře. Rozliší několik
her z každé skupiny, aplikuje herní dovednosti a
samostatně posuzuje hru.

Kralupy nad Vltavou.
Historie a současnost sportu, zásady jednání a
chování.

Sportovní hry
Házená - základy herního systému, přihrávky horní,
dolní, pohyb s míčem a uvolňování bez míče, střelba
ve výskoku a pádu, střelba po uvolnění (2-3 kroky),
útočné kombinace založené na přihrávání a přebíhání,
postupný a rychlý protiútok, osobní a zónová obrana
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, zdokonalení zpracování míče, vedení míče, přihrávka, střelba,
obcházení soupeře, útočné kombinace založené na
akci „přihraj a běž“, týmová hra a spolupráce
Basketbal - přihrávka jedno a obouruč, střelba z místa,
ve výskoku, herní systémy, postupný útok proti
obraně, zónová obrana, útočné kombinace založené
na akci „hoď a běž“, clonění
Odbíjená – postavení hráčů při útočné a obranné hře,
odbíjení obouruč vrchem a spodem, podání v čelném
postoji, nahrávka, jednoblok, herní systémy, lob,
smeč, ulití
Vybíjená - utkání, zdokonalení a zrychlení hry
Nohejbal – podání, přihrávka, smeč, pravidla hry
Florbal - přihrávka + zpracování míče, střelba, utkání,
osobní a zónová obrana, útočné kombinace, bránění,
činnost brankáře, malý a velký florbal
Pálkové hry- průprava, pravidla, utkání
Modifikace a kombinace míčových her, dle vhodných
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8. ročník

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše
výkony.

Sportovní výchova

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

klimatických podmínek hry na sněhu, netradiční
sportovní hry…
Pořádání turnajů v rámci ročníku nebo školy. Dle
možností účast na sportovních utkáních Slaný, Kladno,
Kralupy nad Vltavou.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností,
evidence a vyhodnocení.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Užívá a rozpozná základní sportovní pojmy. Své znalosti Bezpečnost a hygiena při hodinách Sv, základní pojmy
dokazuje v praktických činnostech v kondiční, taktické, spojené s jednotlivými druhy cvičení a sportovních
technické a psychologické přípravě.
her, základní neverbální pokyny a povely rozhodčích.

Dokáže vést hru ve funkci rozhodčího.

Kolektivní, seznamovací a průpravné sportovní hry a
aktivity.

Zdůvodní význam pohybových her pro navazování a
upevňování mezilidských vztahů. Určí taktiku hry a
dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele.

Sportovní hry
Házená - základy herního systému, přihrávky horní,
dolní, pohyb s míčem a uvolňování bez míče, střelba
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9. ročník

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a o rozvoj pohybových
dovedností základních sportovních odvětví včetně
zdokonalování základních lokomocí

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu (mdú)
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,

Jedná fair play při hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného.

ve výskoku a pádu, střelba po uvolnění (2-3 kroky),
útočné kombinace založené na přihrávání a přebíhání,
postupný a rychlý protiútok, osobní a zónová obrana
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, zdokonalení zpracování míče, vedení míče, přihrávka, střelba,
obcházení soupeře, útočné kombinace založené na
akci „přihraj a běž“, týmová hra a spolupráce
Basketbal - přihrávka jedno a obouruč, střelba z místa,
ve výskoku, herní systémy, postupný útok proti
obraně, zónová obrana, útočné kombinace založené
na akci „hoď a běž“, clonění
Odbíjená – postavení hráčů při útočné a obranné hře,
odbíjení obouruč vrchem a spodem, podání v čelném
postoji, nahrávka, jednoblok, herní systémy, lob,
smeč, ulití
Vybíjená - utkání, zdokonalení a zrychlení hry
Nohejbal – podání, přihrávka, smeč, pravidla hry
Florbal - přihrávka + zpracování míče, střelba, utkání,
osobní a zónová obrana, útočné kombinace, bránění,
činnost brankáře, malý a velký florbal
Pálkové hry- průprava, pravidla, utkání
Modifikace a kombinace míčových her, dle vhodných
klimatických podmínek hry na sněhu, netradiční
sportovní hry…
Pořádání turnajů v rámci ročníku nebo školy. Dle
možností účast na sportovních utkáních Slaný, Kladno,
Kralupy nad Vltavou.
Historie a současnost sportu, zásady jednání a
chování.
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ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a

9. ročník
Rozpozná, která hra je vhodná pro určitý věk, počet
hráčů a prostředí. Objasní, rozpozná základní rozdíly
mezi jednotlivými druhy sportovních her. Ovládá
základní pravidla a uplatňuje je ve hře. Rozliší několik
her z každé skupiny, aplikuje herní dovednosti a
samostatně posuzuje hru.

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše
výkony.
Změří nebo jinak kvantifikuje určené pohybové činnosti

Sportovní hry
Házená - základy herního systému, přihrávky horní,
dolní, pohyb s míčem a uvolňování bez míče, střelba
ve výskoku a pádu, střelba po uvolnění (2-3 kroky),
útočné kombinace založené na přihrávání a přebíhání,
postupný a rychlý protiútok, osobní a zónová obrana
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, zdokonalení zpracování míče, vedení míče, přihrávka, střelba,
obcházení soupeře, útočné kombinace založené na
akci „přihraj a běž“, týmová hra a spolupráce
Basketbal - přihrávka jedno a obouruč, střelba z místa,
ve výskoku, herní systémy, postupný útok proti
obraně, zónová obrana, útočné kombinace založené
na akci „hoď a běž“, clonění
Odbíjená – postavení hráčů při útočné a obranné hře,
odbíjení obouruč vrchem a spodem, podání v čelném
postoji, nahrávka, jednoblok, herní systémy, lob,
smeč, ulití
Vybíjená - utkání, zdokonalení a zrychlení hry
Nohejbal – podání, přihrávka, smeč, pravidla hry
Florbal - přihrávka + zpracování míče, střelba, utkání,
osobní a zónová obrana, útočné kombinace, bránění,
činnost brankáře, malý a velký florbal
Pálkové hry- průprava, pravidla, utkání
Modifikace a kombinace míčových her, dle vhodných
klimatických podmínek hry na sněhu, netradiční
sportovní hry…
Pořádání turnajů v rámci ročníku nebo školy. Dle
možností účast na sportovních utkáních Slaný, Kladno,
Kralupy nad Vltavou.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností,
evidence a vyhodnocení.
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností,
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9. ročník

výkony a vyhodnotí je

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

nebo sportovní výkony prováděné ve shodě s pravidly,
zaznamená sledované údaje vlastních nebo cizích
pohybových aktivit, vyhodnocuje zaznamenané údaje o
pohybových činnostech, popisuje jejich změny, vývoj,
kvalitu nebo je vzájemně porovnává.
Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže.

evidence a vyhodnocení.

Zapojuje se do přípravy a realizace třídní nebo školní
pohybové aktivity, zorganizuje se spolužáky turistickou
akci nebo dlouhodobou soutěž pro žáky nižších
ročníků, spolurozhoduje sportovní zápolení a nese tak
dílčí odpovědnost za úspěšnou realizaci sportovní akce.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.4.5 Konverzace v AJ

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

3

Konverzace v AJ
Předmět Anglická konverzace prohlubuje a upevňuje slovní zásobu, rozvíjí schopnosti žáka dorozumět se,
porozumět mluvené i psané podobě angličtiny. Prohlubuje znalosti o reáliích, kultuře a životním stylu v
anglicky mluvících zemích. Při výuce předmětu jsou využívány klasické metody práce, ale i práce skupinové,
projektové, využívány multimediální učebnice, počítačové programy, internet. Využívají se audio nahrávky,
video, DVD, kopírovatelné materiály, zjednodušené beletristické texty ze školní i vlastní knihovny.
Cílem předmětu na 2. stupni ZŠ je získat slovní zásobu a zvládat gramatické jevy a to vše při běžné
konverzaci, v písemném projevu. Na přiměřených textech si žák buduje čtenářské dovednosti.
Cizí jazyk užívá žák jako nástroj k navazování kontaktů a komunikaci v rámci Evropského společenství i
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Název předmětu

Konverzace v AJ
mimo něj. Vede konverzaci na známé téma s minimem neznámých výrazů, realizovanou srozumitelně a
přiměřeným tempem. Při osobním kontaktu využívá veškeré paralingvální prostředky. Vyjádří své mínění a
přání prostřednictvím své přiměřené slovní zásoby. Prostřednictvím jazyka pronikne do kultury dané země,
seznámí se s obyčeji a zvyky dané země a porovná je s našimi.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Volitelný předmět Konverzace v německém jazyce je zařazen do výuky 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací
předmětu (specifické informace o předmětu jedna hodina týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Vyučující předkládá žákům témata, jež je motivují k dalšímu studiu jazyka za účelem prohloubení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové komunikativní kompetence a rozšíření témat ke komunikaci.
kompetence žáků
Žák zjišťuje informace o cílové zemi, porovnává naši kulturu s kulturou cílové země.
Kompetence k řešení problémů:
Vyučující vytváří reálné komunikační situace, v nichž žáci reagují na vzniklý problém (zeptají se na určitou
informaci, popíšou cestu, vyprávějí o sobě, poradí někomu) s využitím známých frází.
Kompetence komunikativní:
Vyučující navozuje reálné komunikační situace – navázání kontaktu, zapojení žáka do hovoru.
Žák formuluje pomocí vlastních myšlenek.
Žák rozvíjí kultivovaný ústní projev se snahou o porozumění.
Kompetence sociální a personální:
Žáci pracují ve skupinách, spolupracují s ostatními členy skupiny.
Dodržují pravidla slušného chování a diskuze při komunikaci ve dvojici i větší skupině.
Kompetence občanské:
Žáci rozvíjejí při prezentaci vlastních názorů i názory ostatních.
Kompetence pracovní:
Samostatně pracují se slovníkem, vyhledávají potřebné informace v hodinách, využívají pomůcky.
Konverzace v AJ
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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8. ročník






RVP výstupy
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Představí členy své rodiny, popíše rodinnou fotografii,
porozumí textu, vypráví krátký příběh podle obrázku.
Charakterizuje třídní kolektiv a své přátele, podá
informace o své škole, popíše, co se ve škole smí a co
nesmí, domluví si schůzku, pracuje s rozvrhem hodin.
Umí vyprávět o svém domově, o zařízení bytu.
Umí vystihnout charakteristiku podzimu, co kdo dělá na
podzim na zahradě, podzimní počasí.
Pracuje s časovými údaji v průběhu dne, týdne, popíše
svůj týdenní program.
Zvládne pohovořit o svém šatníku a oblečení k různým
příležitostem a činnostem.
Zvládne slovní zásobu, týkající se Vánoc a vánočních
tradic, sestaví blahopřání v ústní i písemné podobě.
Hovoří o svých sportovních činnostech, komunikace (co
rád dělá ve volném čase).
Sestaví velikonoční přání, vypráví a komunikuje o
velikonočních zvycích, o odlišnostech u nás a anglicky
mluvících zemích.
Pohovoří o pamětihodnostech jednotlivých měst,
komunikuje, vyžádá si informace, orientace podle plánu
města.
Rozumí popisu ročních období.

Učivo
Moje rodina a já.
Naše škole, třída, moji přátelé.

Náš dům, byt, můj pokoj.
Podzim
Denní program, rozvrh hodin, týdenní program.
Oblečení
Vánoční zvyky a tradice v České republice a anglicky
mluvících zemích.
Zima, zimní sporty, volný čas.
Jaro, Velikonoce, velikonoční zvyky v ČR a anglicky
mluvících zemích.
Reálie anglicky mluvících zemí - Velká Británie
(Londýn), USA (Washington, D.C.) + ČR (Praha).
Roční období
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8. ročník

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se
týkají jeho osoby
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se
týkají jeho osoby

Podle popisu oblečení rozezná jednotlivé osoby. Rozezná
časové údaje, rozumí jednotlivým denním činnostem.
Představí členy své rodiny, popíše jednoduchými větami
svůj byt, hovoří o tom, co dělá rád ve volném čase,
pojmenuje sportovní činnosti.
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které Rozumí jednoduchým obratům charakterizujícím jeho
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má- přátele, zvládne slovní zásobu týkající se Vánoc a
li k dispozici vizuální oporu)
vánočních tradic, rozumí běžným nemocem a dokáže
vyjádřit, jak se cítí, rozumí základním informacím o
anglicky mluvících zemích.
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
Sestaví velikonoční přání.
která se týkají jeho osoby
Konverzace v AJ
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Oblečení, denní program
Moje rodina a já, můj byt, pokoj, zima, zimní sporty,
volný čas.
Moji přátelé, Vánoce v ČR a v Anglii, zdraví a nemoci, u
lékaře, reálie anglicky mluvících zemí.

Velikonoce v ČR a v anglicky mluvících zemích.

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Představí členy své rodiny, popíše rodinnou fotografii,
porozumí textu, vypráví krátký příběh podle obrázku.
Charakterizuje třídní kolektiv a své přátele, podá
informace o své škole, popíše, co se ve škole smí a co
nesmí, domluví si schůzku, pracuje s rozvrhem hodin.
Umí vyprávět o svém domově, o zařízení bytu.

Učivo
Moje rodina a já.
Naše škole, třída, moji přátelé.

Náš dům, byt, můj pokoj.

Umí vystihnout charakteristiku podzimu, co kdo dělá na Podzim
podzim na zahradě, podzimní počasí.
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9. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Pracuje s časovými údaji v průběhu dne, týdne, popíše
svůj týdenní program.
Zvládne pohovořit o svém šatníku a oblečení k různým
příležitostem a činnostem.
Zvládne slovní zásobu, týkající se Vánoc a vánočních
tradic, sestaví blahopřání v ústní i písemné podobě.
Umí použít preteritum i perfektum některých sloves
jako součást rozhovoru i běžné komunikace.
Hovoří o svých sportovních činnostech, komunikace (co
rád dělá ve volném čase).
Sestaví velikonoční přání, vypráví a komunikuje o
velikonočních zvycích, o odlišnostech u nás a německy
mluvících zemích.
Pohovoří o pamětihodnostech jednotlivých měst,
komunikuje, vyžádá si informace, orientace podle plánu
města.
Rozumí jednoduchým slovům popisujícím obrázek, najde
rozdíly v obrázku.

Denní program, rozvrh hodin, týdenní program.

Porozumí jednoduchému telefonnímu rozhovoru.

Telefonní rozhovor

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se
týkají jeho osoby
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se
týkají jeho osoby

Vyjádří jednoduchými větami své vlastní plány do
budoucna, podá základní údaje o sobě, jmenuje názvy
obchodů, důležité budovy, rozumí pokynům pro
orientaci ve městě, rozumí jednoduchým rozhovorům při
cestování, zeptá se na základní informace.
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které Rozumí jednoduchým slovům, týkajících se školy,
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má- porozumí popisu zvířete, reprodukuje jednotlivá slova,
li k dispozici vizuální oporu)
formuluje krátké věty, rozumí krátkému textu, najde
klíčová slova v textu, reprodukuje text v krátkých větách.
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
Napíše stručný pozdrav z dovolené, upevňuje získané
která se týkají jeho osoby
vědomosti o sobě, sestaví strukturovaný životopis.

Oblečení
Vánoční zvyky a tradice v České republice a německy
mluvících zemích.
Zdraví a nemoci, u lékaře.
Zima, zimní sporty, volný čas.
Jaro, Velikonoce, velikonoční zvyky v ČR a německy
mluvících zemích.
Reálie německy mluvících zemí - Německo (Berlín),
Rakousko (Vídeň) + ČR (Praha).
Popis obrázku, rozdíly

Plány do budoucna, kariéra, osobní údaje – dotazník,
popis osoby, města, státu, orientace, cestování - v
hotelu, na letišti, v dopravních prostředcích.

Škola, popis zvířete, práce se zajímavými texty.

E- mail, pohlednice, pohovor, životopis
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5.4.6 Konverzace v NJ

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

3

Konverzace v NJ

Charakteristika předmětu

Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl
rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP. Výuka navazuje na vyučovací
předmět Anglický jazyk. Jsou v něm utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence, realizovány mezipředmětové
vztahy a zohledněna průřezová témata. viz vyučovací předmět Anglický jazyk. Předmět Anglická konverzace
prohlubuje a upevňuje slovní zásobu, rozvíjí schopnosti žáka dorozumět se, porozumět mluvené i psané
podobě angličtiny. Prohlubuje znalosti o reáliích, kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích. Při
výuce předmětu Anglická konverzace jsou využívány klasické metody práce, ale i práce skupinové. Využívají
se audio nahrávky, video, DVD, kopírovatelné materiály, zjednodušené beletristické texty tzv. Readers ze
školní i vlastní knihovny, výukové programy na PC a interaktivní tabule a internet.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Volitelný předmět Anglická konverzace je nabídnut žákům v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 1 hodiny
předmětu (specifické informace o předmětu týdně. Předmět je vyučován ve skupinách do 17 žáků jedenkrát týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
- pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium a praktický život
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - propojovat probraná témata a jazykové jevy
kompetence žáků
- samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
Kompetence k řešení problémů:
- řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
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- nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem
- naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
Kompetence komunikativní:
- porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
- umět zformulovat své myšlenky anglicky
- rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce
- využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu
Kompetence sociální a personální:
- v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu
- spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu
Kompetence občanské:
- získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je našimi, diskutovat
- umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky
Kompetence pracovní:
- samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
- využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí a zdrojů
Konverzace v NJ

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový smysl sdělení,
rozlišuje zásadní informace.

Učivo
Dialogy s přiměřeně rostoucí náročností jazykových
prostředků.

Orientuje se v úryvcích textů, vyhledává základní
informace, užívá slovníky a další jazykové příručky.

Čtení tiché i hlasité, texty psané i tištěné, práce se
slovníkem.
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Tvořivě se účastní rozhovoru, reaguje v běžných
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích řečových situacích, vyjádří hlavní myšlenku, svůj názor,
recituje, zpívá v angličtině.
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

Sestaví projekt-myšlenkovou mapu, prezentaci, plakát
na dané téma.

Pracuje s různými materiály-časopisy, knihy, prospekty, Prezentace zadaného místa, obhajoba /místo,
orientuje se v základních reáliích, porovná s ČR.
osobnosti, sport…
Rozlišuje základní zvukové prostředky angličtiny.
Slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace, pravopis,
slovní zásoba, pořádek slov ve větě.

Holiday, dny, měsíce, časové předložky, pozdravy, dům,
domácnost, My family, lemure time, sport, jídlo, tělo,
dopis, e-mail, moje město, Velká Británie a Londýn,
cestování, doprava, Anglicky mluvící země, ekologie.
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých
Rozumí popisu ročních období, podle popisu oblečení
poslechových textech, které se týkají osvojených
rozezná jednotlivé osoby, rozezná časové údaje, rozumí
tematických okruhů
jednotlivým denním činnostem.
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se
Představí členy své rodiny, popíše jednoduchými větami
týkají jeho osoby
svůj byt, hovoří o tom, co dělá rád ve volném čase,
pojmenuje sportovní činnosti.
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které Rozumí jednoduchým obratům charakterizujícím jeho
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má- přátele, zvládne slovní zásobu týkající se Vánoc a
li k dispozici vizuální oporu)
vánočních tradic, rozumí běžným nemocem a dokáže
vyjádřit, jak se cítí, rozumí základním informacím o
německy mluvících zemích.
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
Sestaví velikonoční přání.
která se týkají jeho osoby
Konverzace v NJ
Výchovné a vzdělávací strategie

Rozhovory, video nahrávky, telefonický rozhovor,
žádost, reprodukce přečteného či vyslechnutého
textu, popis osoby, představení sebe, kamaráda,
prezentace projektu.
Písemný, výtvarný projekt-známá osobnost, místo…,
zpracování zadaného tématu.

Projekty, rozhovory, hry, komunikace.

Roční období, oblečení, denní program.

Moje rodina a já, můj byt, pokoj, zima, zimní sporty,
volný čas.
Moji přátelé, Vánoce v ČR a v Anglii, zdraví a nemoci, u
lékaře, reálie německy mluvících zemích.

Velikonoce v ČR a v německy mluvících zemích.

9. ročník



Kompetence k učení
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RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se
týkají jeho osoby

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový smysl sdělení,
rozlišuje zásadní informace.
Orientuje se v úryvcích textů, vyhledává základní
informace, užívá slovníky a další jazykové příručky.
Tvořivě se účastní rozhovoru, reaguje v běžných
řečových situacích, vyjádří hlavní myšlenku, svůj názor,
recituje, zpívá v angličtině.
Sestaví projekt-myšlenkovou mapu, prezentaci, plakát
na dané téma.

Učivo
Dialogy s přiměřeně rostoucí náročností jazykových
prostředků.
Čtení tiché i hlasité, texty psané i tištěné, práce se
slovníkem.
Rozhovory, video nahrávky, telefonický rozhovor,
žádost, reprodukce přečteného či vyslechnutého
textu, popis osoby, představení sebe, kamaráda,
prezentace projektu.
Písemný, výtvarný projekt-známá osobnost, místo…,
zpracování zadaného tématu.

Pracuje s různými materiály-časopisy, knihy, prospekty, Prezentace zadaného místa, obhajoba /místo,
orientuje se v základních reáliích, porovná s ČR.
osobnosti, sport…
Rozlišuje základní zvukové prostředky angličtiny.
Slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace, pravopis,
slovní zásoba, pořádek slov ve větě.
Holiday, dny, měsíce, časové předložky, pozdravy, dům,
domácnost, My family, lemure time, sport, jídlo, tělo,
dopis, e-mail, moje město, Velká Británie a Londýn,
cestování, doprava, Anglicky mluvící země, ekologie.
Rozumí jednoduchým slovům popisujícím obrázek, najde
rozdíly v obrázku, porozumí jednoduchému telefonnímu
rozhovoru.
Vyjádří jednoduchými větami své vlastní plány do
budoucna, podá základní údaje o sobě, jmenuje názvy

Projekty, rozhovory, hry, komunikace.

Popis obrázku, rozdíly, telefonní rozhovor.

Plány do budoucna, kariéra, osobní údaje – dotazník,
popis osoby, popis města, státu, orientace, cestování -
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obchodů, důležité budovy, rozumí pokynům pro
v hotelu, na letišti, v dopravních prostředcích.
orientaci ve městě, rozumí jednoduchým rozhovorům při
cestování, zeptá se na základní informace.
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které Rozumí jednoduchým slovům, týkajících se školy,
Škola, popis zvířete, práce se zajímavými texty.
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má- porozumí popisu zvířete, reprodukuje jednotlivá slova,
li k dispozici vizuální oporu)
formuluje krátké věty, rozumí krátkému textu, najde
klíčová slova v textu, reprodukuje text v krátkých větách.
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
Napíše stručný pozdrav z dovolené, upevňuje získané
E- mail, pohlednice, pohovor, životopis.
která se týkají jeho osoby
vědomosti o sobě, sestaví strukturovaný životopis.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.5 Matematika
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný

42

Matematika
Matematika a její aplikace
Předmět je zaměřen ne aktivní činnosti, které jsou úzce propojeny s reálnými situacemi tak, aby žáci byli
schopni využít nabyté dovednosti v běžných životních situacích.
Základem je porozumět hlavním myšlenkám a pojmům matematiky a jejich logických souvztažností. Tím
žáci postupně dospívají k abstraktnímu způsobu myšlení, které jim napomáhá k porozumění složitosti
reálného světa.
Matematika též přispívá k rozvoji morálně volních vlastností jako je důslednost, vytrvalost,vynalézavost,
tvořivost, sebedůvěra, sebekontrola, přesnost.
Oblast matematiky a jejích aplikací je rozčleněna na čtyři tématické okruhy:
- zvládání početních operací
127

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Název předmětu

Matematika

- závislosti a vztahy
- geometrie v rovině a v prostoru
- logické a kombinatorické úlohy
Vzdělávání v matematice na druhém stupni je zaměřeno na
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů a matematických postupů
- rozvoj abstraktního myšlení
- logické a kritické uvažování
Pří vyšším počtu žáků je možnost dělit žáky na skupiny v rámci ročníku s ohledem na didaktickou a
metodickou náročnost předmětu. Kritériem pro dělení jsou vzájemné vztahy mezi žáky a vzájemná dohoda.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. ročník - 4 hodiny týdně
předmětu (specifické informace o předmětu 2. - 5. ročník - 5 hodin týdně
důležité pro jeho realizaci)
6. a 9. ročník - 5 hodin týdně
7. - 8. ročník - 4 hodiny týdně
Integrace předmětů
 Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
žák 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 a přírodní, společenské a kulturní jevy
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody
- poznává smysl a cíl učení
Kompetence k řešení problémů:
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů
- využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické a matematické
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, je schopen problém obhájit
Kompetence komunikativní:
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- formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů
Kompetence sociální a personální:
- účinně spolupracuje ve skupině, učí se zdravému soupeření, vzájemné komunikaci, poskytnutí pomoci
- rozvíjí své volní vlastnosti
Kompetence občanské:
- uvědomuje se pracovní povinnosti a zodpovědnost za výsledky
- pomůže a chová se zodpovědně v krizové situaci
Kompetence pracovní:
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
- dodržuje vymezená pravidla
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost
Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Čte a píše číslice do 20.

Učivo
Třídění předmětů do skupin.
Vyvození a seznámení s číslicemi 0 – 20.
Nácvik psaní číslic 0 – 20.
Používá vztahy menší, větší, rovná se, znaménka <, >, =. Příprava k porovnávání čísel.
Znaménka <, >, =.
Porovnává čísla, řeší a vytváří slovní úlohy na
Porovnávání čísel.
porovnávání čísel.
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M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

Orientuje se na číselné ose 0-20.

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory
prvků podle daných kritérií v oboru do 20
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
numerace do 100
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a
umí je zapsat
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a
umí je zapsat
zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo,
vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické
tvary a umí je graficky znázornit

Řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání, úlohy o
n-více, o n-méně.
Orientuje se v prostoru.

Matematika

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Používá číselnou řadu 0-20.
Sčítá a odčítá čísla v oboru do 20 bez přechodu přes
desítku.

Orientace na číselné ose – hned před, hned za, před,
za, mezi.
Počítání po jedné.
Sčítání a odčítání v oboru do 5, do 10, do 20 bez
přechodu přes desítku.
Sčítání a odčítání s číslem 0.
Vlastnosti sčítání, záměna sčítanců.
Slovní úlohy na sčítání, odčítání a porovnávání.
Orientace v prostoru – nahoře, dole, vlevo, vpravo,
hned za, hned před, za, před.

Pozná rovinné obrazce a geometrická tělesa.

Rozlišení trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kruhu a
koule, krychle, válce, kvádru.

Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků.
Čte a zapisuje číslice v oboru do 20.

Třídění předmětů do skupin, porovnávání skupin.

Používá vztahy menší, větší, rovná se a píše jejich
znaménka.
Používá znaménka + a – v početních operacích.

Porovnávání čísel v oboru do 20.

Orientuje se v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo,
pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu.
Pozná a zvládne graficky znázornit základní rovinné
geometrické tvary.

Orientace v prostoru.



Čtení a zápis čísel 0-20.

Zápis vztahů sčítání a odčítání.

Rozlišení trojúhelníku, čtverce, obdélníku a kruhu.

Kompetence k učení
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RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Orientuje se v číselné řadě do 100.

Učivo
Numerace 0-100.

Porovnává čísla do 100.

Číselná řada, číselná osa.
Porovnávání čísel, užití znamének <,>,=.

Seznamuje se s násobením a dělením na souborech
různých předmětů.

Názorné zavedení násobení a dělení.

Čte a zapisuje čísla do 100.

Numerace do 100 po desítkách, po jedné.

Počítá po desítkách a po jedné do 100.

Znaménka <,>,=.

Orientuje se na číselné ose.

Vyhledávání čísel na číselné ose.

Zaokrouhluje čísla na desítky

Zaokrouhlování čísel na desítky do 100.

Sčítá a odčítá čísla do 100 s přechodem přes desítku.

Pracuje se závorkami.

Sčítání a odčítání po desítkách.
Rozklad čísla na desítky a jednotky.
Sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes
desítku do 100.
Řešení příkladů se závorkami.

Sčítá a odčítá násobky 10.

Sčítání a odčítání násobku 10.
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického

2. ročník
Seznámí se s násobením jako s opakovaným sčítáním.

Řady násobků daného čísla v oboru násobilek 1-5.

Užívá násobení a dělení čísel 1, 2, 3, 4, 5.

Řady násobků daného čísla v oboru násobilek 1-5.

Využívá záměny činitelů.

Řady násobků daného čísla v oboru násobilek 1-5.

Řeší a vytváří slovní úlohy na porovnávání čísel, na
sčítání a odčítání do 100.
Řeší slovní úlohy s využitím vztahů o n-více, o n-méně.

Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100.

Řeší a vytváří slovní úlohy na násobení a dělení v oboru
násobilek 1-5.
Vytváří slovní úlohy méně.

Slovní úlohy na násobení a dělení v daném oboru
násobilek 1-5.
Slovní úlohy s využitím vztahu o n-více, o n-méně, nkrát více, n-krát méně.
Vytváření různých typů úloh.

Modeluje tělesa, poznává geometrická tělesa v praxi,
užívá různých stavebnic podle obrázků.

Koule, krychle, kvádr, válec.

Kreslí křivé a rovné čáry.

Bod, lomená čára, křivá čára, rovná čára, přímka.

Rýsuje úsečky.

Rýsování úsečky.

Měří délku úsečky.

Měření na centimetry.

Označuje bod a úsečku.

Porovnávání úseček.

Seznámí se s jednotkami délky.

Seznámení s jednotkami délky – cm, dm, m.

Čte údaje na hodinách včetně digitálních.

Čtení času na různých hodinách.

Poznává jednotky času.

Jednotky času – den, hodina, minuta.

Sleduje jednoduché závislosti na čase.

Hodiny
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2. ročník

života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
Tabulky, posloupnost čísel
čísel
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 Umí sčítat a odčítat čísla v oboru do 20 bez přechodu i s
přechodem desítky.
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a
Umí řešit slovní úlohy v oboru do 20 bez přechodu i s
odčítání v oboru do 20
přechodem desítky.
umí rozklad čísel v oboru do 20
Provede rozklad čísel v oboru do 20.
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s
Využívá matematických znalostí při manipulaci s
drobnými mincemi
drobnými mincemi.
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a Doplňuje řady čísel v oboru do 20, umí doplnit
posloupnosti čísel v oboru do 20
jednoduché tabulky.
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, Rýsuje přímku a úsečku, umí je označit
jak se označují
M-3-3-02p používá pravítko
Narýsuje rovnou čáru podle pravítka.
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Doplňování čísel do tabulek
Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu i s
přechodem desítky.
Slovní úlohy na sčítání, odčítání a porovnávání.
Rozklad čísel v oboru do 20.
Slovní úlohy k použití drobných mincí.
Tabulky.
Rýsování přímky a úsečky.
Rýsování rovných čar.

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000.

Učivo
Přirozená čísla do 1 000.

Porovnává přirozená čísla.

Posloupnost přirozených čísel.

Zobrazuje přirozená čísla na číselné ose.

Číselná osa.
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M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

3. ročník
Řeší jednoduché nerovnice.

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.

Pamětně sčítá a odčítá přirozená čísla.

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.

Užívá vlastností početních výkonů (komutativnost,
asociativnost).
Rozkládá číslo v desítkové soustavě.

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.

Pamětně násobí a dělí přirozená čísla.

Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě.

Písemně násobí jednociferným činitelem.

Písemné násobení jednociferným činitelem.

Užívá písemných algoritmů sčítání, odčítání, násobení.

Písemné sčítání a odčítání.

Zaokrouhluje přirozená čísla na sta a desítky.

Zaokrouhlování na sta a desítky.

Provádí odhady a kontroly výpočtů.

Odhady výsledků.
Kontrola výpočtů.

Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě.

Řeší slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní
Řešení slovních úloh.
výkony, na vztahy o n-více, o n-méně, n-krát více, n-krát
méně.
Rýsuje přímku a polopřímku.
Přímka polopřímka.
Vzájemná poloha dvou přímek
Rýsuje a měří úsečku.

Délka úsečky.

Narýsuje obdélník, čtverec a kružnici.

Rýsování rovinných útvarů – trojúhelník, čtverec,
obdélník, kružnice.
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3. ročník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

Vypočítá obvod obdélníku a čtverce.

Výpočet obvodu sečtením délek stran.

Provádí odhad obvodu.

Výpočet obvodu sečtením délek stran.

Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obvodů
obdélníků a čtverců.

Výpočet obvodu sečtením délek stran.

Označí osu souměrnosti, pozná souměrný útvar.

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
numerace do 100
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
numerace do 100
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
numerace do 100
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů
a s využitím pomůcek

Sestavuje tabulky různých závislostí.
Čte a sestavuje sloupkové diagramy.
Doplňuje řady čísel, doplňuje tabulky.
Čte a zapisuje přirozená čísla do 100.

Osa souměrnosti.
Souměrné útvary ve čtvercové síti.
Tabulky
Soustava souřadnic.
Grafy.
Přirozená čísla do 100.

Porovnává čísla.

Porovnávání čísel.

Umí vyjmenovat a napsat řady čísel.

Posloupnost čísel. Řady čísel.

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.

Příklady závislostí na čase.

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

ŠVP výstupy
Počítá po statisících, desetitisících, tisících.

Učivo
Posloupnost přirozených čísel do miliónu.

Čte a zapisuje čísla do miliónu.

Čtení a zápis čísel do miliónu.

Řeší jednoduché nerovnice s užitím číselné osy.

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Vymezí základní vlastnosti početních výkonů.

Číselná osa.
Řešení jednoduchých nerovnic s užitím číselné osy.
Vlastnosti sčítání a odčítání.

Sčítá a odčítá čísla do miliónu.

Sčítání a odčítání v daném oboru.

Využívá vlastnosti sčítání a odčítání.

Vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a
dělením.
Vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a
dělením.
Vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a
dělením.
Užívání závorek.

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje

Písemně sčítá dva sčítance, provádí kontrolu výsledku
záměnou sčítanců.
Písemně odčítá, kontroluje výsledek sčítáním.

Popíše vztahy mezi sčítáním a odčítáním, mezi
násobením a dělením.
Využívá vlastnosti násobení.
Užívá závorek.
Pamětně násobí a dělí jednociferným číslem.

Násobení a dělení přirozených čísel.
Vlastnosti násobení.
Početní operace a jejich procvičování do miliónu.
Vymezení základních vlastností početních operací.
Písemné sčítání a odčítání čísel.
Písemné sčítání a odčítání čísel.

Zaokrouhluje čísla na tisíce, sta a desítky.

Zaokrouhlování čísel s přesností na desítky, sta a tisíce.

Řeší slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní

Řešení slovních úloh.
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osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran

výkony, na vztahy o n-více, o n-méně, n-krát více, n-krát
méně.
Přečte a zapíše číslo ve formě zlomku, určuje část
zlomku.
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel.
Rýsuje libovolný obdélník, čtverec, kružnici s daným
středem a poloměrem.

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

Zápis zlomku (čitatel, jmenovatel, zlomková čára).
Výpočet části zlomku.
Vlastnosti početních operací s čísly.
Rýsování obdélníku, čtverce, trojúhelníku, kružnice s
daným středem a poloměrem.

Sčítá a odčítá graficky úsečky, určuje délku, rýsuje
úsečku dané délky v cm, mm.

Jednotky délky a jejich převody.
Odhad délky a vzdálenosti.
Grafický součet úseček.
Vypočítá obvod rovinného obrazce sečtením délek jeho Obvod a jeho výpočet sečtením délek stran u čtverce a
stran.
obdélníku.
Obvod a jeho výpočet sečtením délek jeho stran.
Kreslí a rýsuje rovnoběžky a různoběžky.
Vyznačuje průsečík.
Rýsuje kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou.
Pozná souměrné útvary ve čtvercové síti.

Určuje osy souměrnosti překládáním papíru na
názorných obrazcích (hvězda, motýl apod.).

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – rovnoběžky,
různoběžky.
Průsečík.
Kolmice, kolmost.
Osově souměrné útvary.

Osa souměrnosti.

Provádí konstrukci souměrného útvaru ve čtvercové síti. Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník.
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4. ročník

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i
na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i
na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně
dvouciferná čísla

Řeší praktické úlohy s neúplnými nebo nadbytečnými
údaji.

Slovní úlohy.

Řeší slovní úlohy kombinatorické povahy.

Úlohy pro bystré hlavy.

Umí přečíst, zapsat a porovnat čísla v oboru do 1 000.

Čísla a číslice v oboru do 1 000.

Umí využít číselné osy

Čísla a číslice v oboru do 1 000.

Dokáže sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvojciferná
čísla.

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až
10 do 100
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s
využitím ve slovních úlohách
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a
dělení v oboru do 100
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce
určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky
času v běžných situacích

Zvládá s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100.

Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100.
Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100.
Řady násobků čísel 2 až 10.

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní
rovinné útvary
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice (mdú)

Umí zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky s využitím
ve slovních úlohách.
Zvládne vytvořit a zapsat příklady na násobení a dělení v
oboru do 100.
Umí zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy.
Pozná sudá a lichá čísla.
Přečte data a orientuje se v jednoduché tabulce.
Umí určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádí
jednotky času v běžných situacích.

Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky.
Zápis příkladů na násobení a dělení v oboru do 100.

Řešení slovních úloh.
Sudá a lichá čísla.
Slovní úlohy.
Určování času.
Jednotky času.
Rýsuje libovolný obdélník, čtverec, trojúhelník, kružnici s Rýsování obdélníku, čtverce, trojúhelníku, kružnice s
daným středem a poloměrem.
daným středem a poloměrem.
Měří délku úsečky, porovnává délku úsečky.
Porovnávání úseček.
Jednotky délky.
Kreslí a rýsuje rovnoběžky a kolmice pomocí trojúhelníku Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – rovnoběžky,
s ryskou.
různoběžky, kolmice.
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M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru

4. ročník
Určí osu souměrnosti překládáním papíru na názorných
obrázcích (hvězda, motýl,…)

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru

Osově souměrné útvary.
Osa souměrnosti.

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Čte a zapisuje čísla větší než milión.

Učivo
Přirozená čísla do miliónu a přes milión.

Porovnává přirozená čísla.

Posloupnost přirozených čísel.

Zobrazuje přirozená čísla na číselné ose.

Číselná osa.

Rozkládá a zapisuje čísla v desítkové soustavě.

Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě.

Řeší jednoduché nerovnice.

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.

Pamětně sčítá a odčítá

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.

přirozená čísla.

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.

Pamětně násobí a dělí přirozená čísla.

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.

Užívá vlastností početních výkonů (komutativnost a
asociativnost).
Písemně násobí jedno dvojciferným činitelem.

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi.
Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem.
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přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

5. ročník
Písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem.

Písemné dělení jedno a dvojciferným dělitelem.

Užívá písemných algoritmů sčítání, odčítání, násobení, Písemné početní výkony
dělení.
Zaokrouhluje přirozená čísla na milióny, statisíce, tisíce, Zaokrouhlování na milióny, statisíce, tisíce, sta a
sta a desítky.
desítky.
Provádí dohady a kontroly výpočtů.

Odhady výsledků a kontrola výpočtů.

Nalézá řešení slovních úloh na porovnávání čísel, na
početní výkony, na vztahy o n-více, o n-méně, n-krát
více, n-krát méně.
Čte desetinná čísla a vyznačí je na číselné ose.

Řešení slovních úloh.

Čte a vyznačuje na číselné ose záporná čísla.

Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr modely). Vlastnosti početních
operací s čísly. Písemné algoritmy početních operací.
Konstrukce čtverce, obdélníku, kružnice.

Rýsuje čtverec, obdélník, kružnici.

Číselná osa, desetinná čísla, zlomky. Celá čísla.

Narýsuje rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník.

Konstrukce rovnostranného a rovnoramenného
trojúhelníka.

Vypočítá obvod obdélníku a čtverce.

Obvod obdélníku a čtverce.

Provádí odhad obvodu.

Grafický součet a rozdíl úseček.

Rýsuje rovnoběžky a komice daným bodem.

Rovnoběžky, různoběžky, kolmice.
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5. ročník

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje,
pojmy apod.) podle návodu

Rýsuje pravoúhlý trojúhelník.
Pravoúhlý trojúhelník.
Určuje obsahy rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě. Obsah rovinných útvarů.

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i
na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i
na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i
na číselné ose, numerace do 1000
používá kalkulátor
provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti
a času
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
pozná základní tělesa

Čte a sestavuje sloupkové diagramy.

Grafy.
Slovní úlohy.
Práce s tabulkami.
Soustava souřadnic.

Doplňuje řady čísel, doplňuje tabulky.

Soustava souřadnic.

Umí řadu čísel 0 – 1 000.

Čtení a psaní číslice 1 000.

Orientuje se na číselné ose.

Čtení a psaní číslice 1 000.

Porovnává čísla.

Porovnávání čísel.

Používá kalkulátor.
Převádí jednotky délky, hmotnosti a času.

Práce s kalkulačkou.
Převody jednotek délky, hmotnosti a času.

Využívá znalostí matematiky při manipulaci s penězi.
Rozpozná základní tělesa.

Situace ze života.
Základní tělesa.

Užívá jednotky obsahu.

Jednotky obsahu: cm2, mm2, m2, a, ha, km2.

Vypočítá obsah obdélníku a čtverce.

Odhady obsahu.

Odhaduje obsah.

Odhady obsahu.

Užívá a převádí jednotky obsahu.

Řešení jednoduchých slovních úloh

Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet obsahu
obdélníku a čtverce.
Pracuje s tabulkami různých závislostí.

Řešení jednoduchých slovních úloh
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M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy,
jejichž řešení nemusí být závislé na matematických
postupech

5. ročník
Řeší praktické úlohy s neúplnými nebo nadbytečnými
údaji.

Slovní úlohy.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Vyhledávání a třídění dat, zápis do tabulek, spolupráce ve skupině.
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí
víceciferná čísla, dělí se zbytkem
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v
oboru do 1 000 000
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla

Učivo
Přirozená čísla
Čtení a zápis v desítkové soustavě

Provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a
písemně

Početní operace

Provádí odhady a kontrolu výpočtů

Početní operace

Zaokrouhluje

Zaokrouhlování
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6. ročník

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
Zobrazí přirozené číslo na číselné ose
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
zvládá orientaci na číselné ose

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce

Žák popíše úhel, vysvětlí co je velikost úhlu, stupeň,
minuta

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

Změří velikost daného úhlu ve stupních

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a

Násobí a dělí úhel
Početně sčítá a odčítá úhly ve stupních a minutách
Vysvětlí pojem desetinné číslo a ukáže příklady

Zobrazení na číselné ose

Pozná číslo na ose
Určí jeden dílek
Zanese číslo na osu
Setrojí jednoduchou číselnou osu
Úhel a jeho velikost
Definice úhlu

Zvládne rozlišit druhy úhlů

Druhy úhlů podle stupňů
Jednotka úhlu, úhloměr

Sestrojí úhel, dokáže ho přenést,

Měření velikosti, přenesení úhlu
Konstrukce úhlů

Sestrojit osu, sečíst a odečíst s jiným úhlem, porovnat

Konstrukce úhlů
Osa úhlu
Sčítání a odčítání úhlů
Měření velikosti, přenesení úhlu

Pozná vedlejší a vrcholové úhly, určí jejich vlastnosti a
dokáže určit jejich velikost

Vzájemná poloha přímek v rovině ( typy úhlů)
Mnohoúhelníky
Vedlejší, vrcholové úhly
Násobení a dělení úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Desetinná čísla
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provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,

6. ročník

Čte a zapisuje desetinná čísla

Desetinná čísla
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem.

Znázorní desetinné číslo na číselné ose

Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem

Porovná desetinná čísla pomocí znamének nerovnosti

Porovnávání a zaokrouhlování desetinným číslem
Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel.

Zaokrouhlí desetinné číslo

Porovnávání a zaokrouhlování desetinným číslem
Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel.

Převede desetinné číslo na zlomek a obráceně

Zobrazení desetinných čísel na číselné ose

Provádí početní operace desetinnými čísly ( +,-,*,/)

Početní operace s desetinnými čísly

Užívá kalkulátor při složitějších úlohách

Vlastnosti početních úkonů
Početní operace s desetinnými čísly – základní převody
jednotek.
Početní operace s desetinnými čísly
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modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
zvládá početní úkony s penězi
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
zvládá početní úkony s penězi
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

6. ročník

Převede údaj do požadované jednotky

Převody jednotek

Vypočítá aritmetický průměr a vysvětlí jeho význam

Aritmetický průměr a jeho užití

Aplikuje poznatky na úlohách z praxe

Užití kalkulátoru

Vysvětlí pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené

Dělitelnost přirozených čísel

Určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané číslo dělitelné Násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
Využije znaky dělitelnosti při řešení praktických úloh

Společný násobek, společný dělitel

Rozloží číslo na součin prvočísel

Prvočíslo, číslo složené

Určí nejmenší společný násobek a největší společný
dělitel

Společný násobek, společný dělitel
Rozklad na prvočinitele
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve Žák určí vlastnosti středově a osově souměrných útvarů Osová a středová souměrnost
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve Sestrojí obraz daného geometr. útvaru ve středové a
Osová souměrnost
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově osové souměrnosti
Středová souměrnost
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve Rozpozná útvary souměrné podle středu a podle osy,
Shodné útvary
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6. ročník

středové a osové souměrnosti, určí osově a středově určí střed nebo osu souměrnosti
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve Dodržuje zásady správného rýsování
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Žák rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti
stran(rovnostranný, rovnoramenný, různostranný),
podle úhlů ( tupoúhlý, ostroúhlý, pravoúhlý)
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

Na úlohách aplikuje součet úhlů v troj.
Sestrojí trojúhelník ze třech stran
Určí podle trojúhelníkové nerovnosti, zda lze daný troj.
zkonstruovat
Sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

Popíše vlastnosti šestiúhelníků a osmiúhelníků

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

Žák vymezí pojem vnitřní a vnější úhel trojúhelníka a
určí vlastnosti

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

Určí a zkonstruuje střední příčku, těžnici, výšku, popíše
její vlastnosti

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

Sestrojí kružnici opsanou a vepsanou a vysvětlí
konstrukci
Zná jednotky obsahu a dokáže je převádět
Vypočítá obsah čtverce a obdélníku
Využívá znalosti obsahů čtverce a obdélníku k výpočtu
složitějších obrazců

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové

Osově souměrný útvar
Středově souměrné útvary
Trojúhelníky a mnohoúhelníky
Součet úhlů v trojúhelníku
Druhy trojúhelníků
Aplikace součtu úloh v trojúhelníku
Rýsování trojúhelníku ze třech stran
Trojúhelníková nerovnost
Pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník a jejich
konstrukce a výpočet obvodu
Pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník a jejich
konstrukce a výpočet obvodu
Názvy stran u jednotlivých trojúhelníků
Vnitřní a vnější úhly trojúhelníka
Střední příčky a těžnice
Výšky v trojúhelníku
Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná

Charakterizuje kvádr a krychli

Jednotky obsahu
Obsah čtverce a obdélníku
Základní vlastnosti čtverce a obdélníka
Obsah složitějších obrazců
Kvádr, krychle, sítě těles

Narýsuje síť těchto těles a tato tělesa vymodeluje

Kvádr, krychle, sítě těles

Vypočítá povrch krychle a kvádru

Povrch krychle a kvádru
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útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry,
graficky sčítá a odčítá úsečky
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry,
graficky sčítá a odčítá úsečky
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry,
graficky sčítá a odčítá úsečky
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry,
graficky sčítá a odčítá úsečky
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové
a osové souměrnosti

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami

6. ročník
Zná jednotky objemu a dokáže je převádět

Jednotky objemu

Odhaduje a vypočítá objem krychle a kvádru

Objem krychle a kvádru

Dané poznatky aplikuje při řešení úloh

Slovní úlohy

Žák doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí
krok, který řadu doplňuje

Číselné a logické řady
Číselné a obrázkové analogie

Doplní početní tabulky, čtverce, hvězdice

Číselné a obrázkové analogie

Rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti Logické a netradiční geometrické úlohy
jsou dány
Řeší slovní úlohy úsudkem a logikou, vysvětlí způsob
řešení

Logické a netradiční geometrické úlohy

Narýsuje úsečku

Sestrojí úsečku

Změří úsečku

Změří úsečku

Odhadne délku

Odhadne velikost

Graficky pracuje s úsečkami

Graficky sečte a odečte úsečku

Žák určí vlastnosti středově a osově souměrných útvarů,
sestrojí obraz daného geometr. útvaru ve středové a
osové souměrnosti, rozpozná útvary souměrné podle
středu a podle osy, určí střed nebo osu souměrnosti.
Dodržuje zásady správného rýsování.

Osová souměrnost, shodné útvary, osově souměrný
útvar, středová souměrnost, středově souměrné
útvary.
Rýsovací pomůcky
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6. ročník

M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
Žák rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti
Součet úhlů v trojúhelníku, druhy trojúhelníků,
stran(rovnostranný,
rovnoramenný,
různostranný),
rýsování trojúhelníku ze třech stran.
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
podle úhlů ( tupoúhlý, ostroúhlý, pravoúhlý). Na úlohách
aplikuje součet úhlů v trojúhelníku, sestrojí trojúhelník ze
třech stran, určí podle trojúhelníkové nerovnosti, zda lze
daný trojúhelník zkonstruovat.
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Žák vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla

Převede zlomky na desetinná čísla a naopak

Učivo
Pojem zlomku
Základní tvar zlomku
Převedení zlomku na desetinné číslo

Vyjádří celek pomocí zlomku - graficky i zápisem zlomku Převedení zlomku na smíšené číslo a naopak

Převede smíšená čísla na zlomky a nepravé zlomky na
smíšená čísla

Převedení zlomku na smíšené číslo a naopak

Rozšíří a zkrátí zlomek

Rozšiřování a krácení zlomků

Porovnává zlomky podle velikosti a znázorní je na

Základní tvar zlomku
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7. ročník

vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

číselné ose

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Provádí početní operace se zlomky

Sčítání a odčítání zlomků s různým jmenovatelem
Násobení a dělení zlomků

Využívá zlomky při řešení úloh

Složený zlomek

Vyjádří poměr mezi danými hodnotami

Pojem poměr

Objasní pojmy poměr a postupný poměr
Zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru

Pojem poměr
Postupný poměr, převrácený poměr
Zvětšení a zmenšení v daném poměru

Provádí jednoduché úpravy poměru

Rozdělení dané hodnoty v poměru

Určí měřítko a pomocí měřítka určí vzdálenosti na mapě Měřítko plánu a mapy
Pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou
veličin a rozhodnutí zdůvodní úvahou
Sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti

Vysvětlení vztahu přímé a nepřímé úměrnosti

Řeší úlohy s využitím poměru

Řešení slovních úloh

Využívá trojčlenky při řešení úloh

Trojčlenka

Vysvětlí pojem kladné číslo, záporné číslo, uvede
příklady

Celá čísla - kladná, záporná, nula, číselná osa

Zobrazí celé číslo na číselné ose

Celá čísla - kladná, záporná, nula, číselná osa

Vysvětlení vztahu přímé a nepřímé úměrnosti
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

7. ročník
Porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti

Porovnávání a uspořádání celých čísel

Určí číslo opačné

Čísla navzájem opačná

Určí absolutní hodnotu celého čísla

Absolutní hodnota

Vysvětlí praktický význam absolutní hodnoty čísla

Absolutní hodnota

Sečte, odečte, vynásobí, vydělí celá čísla

Početní operace s celými čísly

Dané poznatky dokáže uplatnit v praxi

Slovní úlohy - procvičování celých čísel

Vysvětlí pojmy - procento, procentová část, počet
procent, základ

Procento - definice

Vypočítá jedno procento

Základ, počet procent, procentová část

Vypočítá procentovou část

Výpočet procentové části

Vypočítá základ

Výpočet základu

Vypočítá počet procent

Výpočet počtu procent

Pracuje s pojmem úrok

Jednoduché úrokování
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7. ročník

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
Využívá poznatků při řešení úloh z praxe
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
Vypočítá jedno promile
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Žák rozliší jednotlivé typy čtyřúhelníků, rovnoběžníků,
lichoběžníků a popíše jejich vlastnosti

Slovní úlohy z praxe

Promile - definice a užití

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

Přesně a pečlivě narýsuje čtyřúhelník a popíše postup

Třídění čtyřúhelníků
Výšky a úhlopříčky čtyřúhelníků
Rovnoběžníky a jejich vlastnosti
Lichoběžník a jeho vlastnosti
Rovnoběžníky a jejich vlastnosti

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

Sestrojí, změří a dokáže využít výšku těchto útvarů

Deltoid
Rýsování čtyřúhelníků
Rýsování čtyřúhelníků

Vypočítá obvod a obsah těchto útvarů pomocí vzorce

Obvody a obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníku

Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu nebo
obsahu těchto obrazců
Odvodí vzorce pro obsah a obvod čtyřúhelníků

Slovní úlohy

Pozná shodné útvary

Shodnost geometrických útvarů

Užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

Sestrojí trojúhelník z daných prvků

Shodnost trojúhelníků
Věty o shodnosti trojúhelníků - sss, sus, usu
Shodná zobrazení
Využití shodnosti
Konstrukce trojúhelníků

Slovní úlohy
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7. ročník

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

Žák zná jednotky objemu a převádí je
Popíše hranol

Jednotky objemu
Pojem a definice hranolu

Určí podstavu a boční stěny hranolu

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a
válce

Vypočítá objem hranolu
Vypočítá povrch hranolu
Sítě těles
Vypočítá povrch krychle a kvádru v jednoduchých
číslech, zná jednotky objemu a převody, odhaduje a
vypočítá objem krychle a kvádru.
Narýsuje síť těchto těles a tato tělesa vymodeluje.
Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času,
obsahu a objemu.
Využití kalkulátorů, PC technologie – výukové programy,
znázornění těles, zpracování dat, tabulky,
mezipředmětové vztahy.
Žák vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla, převede
zlomky na desetinná čísla a naopak, vyjádří celek
pomocí zlomku - graficky i zápisem zlomku, převede
smíšená čísla na zlomky a nepravé zlomky na smíšená
čísla, rozšíří a zkrátí zlomek, porovnává zlomky podle
velikosti a znázorní je na číselné ose, provádí početní
operace se zlomky, využívá zlomky při řešení úloh.
Vyjádří poměr mezi danými hodnotami, zvětšuje a
zmenšuje veličiny v daném poměru, provádí jednoduché
úpravy poměru, určí měřítko a pomocí měřítka určí
vzdálenosti na mapě.
Narýsuje síť těles a tělesa vymodeluje.

Druhy hranolů
Plášť hranolu
Objem a povrch hranolu
Objem a povrch hranolu
Síť krychle a hranolu
Povrch krychle a kvádru, jednotky objemu, objem
krychle a kvádru.

M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti,
času, obsahu, objemu
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly,
používá vyjádření vztahu celek–část (zlomek,
desetinné číslo, procento)

M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa

Kvádr, krychle, sítě těles.
Jednotky délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu.
Kalkulátor, PC technologie – výukové programy,
zpracování dat, tabulky.
Pojem zlomku, základní tvar zlomku, rozšiřování a
krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků s různým
jmenovatelem, násobení a dělení zlomků, složený
zlomek, převedení zlomku na smíšené číslo a naopak,
převedení zlomku na desetinné číslo.

Pojem poměr, zvětšení a zmenšení v daném poměru,
rozdělení dané hodnoty v poměru, měřítko plánu a
mapy.
Kvádr, krychle, sítě těles.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Žák vysvětlí význam druhé mocniny a odmocniny

Učivo
Druhá mocnina racionálního čísla
Druhá mocnina a odmocnina

Určí bez použití kalkulátoru či tabulek druhou mocninu
racionálních čísel (mocniny čísel od 1-20, jejich
desetinásobky, zlomky s těmito čísly)
Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek
nebo kalkulátoru

Druhá mocnina racionálního čísla

Vypočítá výraz s mocninami a odmocninami a určí jeho
hodnotu

Určování odmocniny pomocí tabulek a kalkulačky

Vysvětlí pojem reálné číslo

Reálná čísla

Rozliší přeponu a odvěsny

Pythagorova věta - její znění, odvození, využití

Žák vysvětlí Pythagorovu větu, zná její znění a vysvětlí,
kde se používá

Pythagorova věta - její znění, odvození, využití

Určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulačky
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8. ročník

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a

Vypočítá třetí stranu pravoúhlého trojúhelníka pomocí
pythagorovy věty

Aplikace pythagorovy věty - výpočet přepony, výpočet
odvěsny
Praktické úlohy s využitím pythagorovy věty

Účelně používá kalkulačku a tabulky k základním
výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů
výpočtům
Řeší příklady z praxe, zakreslí reálný náčrtek,
příklady z praxe
matematickou symbolikou zapíše řešení a příklad vyřeší
Odhadne výsledek a ověří jeho reálnost
příklady z praxe
Vypočítá mocniny s přirozeným mocnitelem, některé z
paměti složitější na kalkulačce

N-tá mocnina čísla

Používá pravidla a algoritmy pro počítání s mocninami

N-tá mocnina čísla

Provádí základní početní operace s mocninami

Početní operace mocnin s přirozeným mocnitelem

Umocní součin, podíl a mocninu

Umocňování mocnin

Určí mocninu s exponentem nula

Umocňování mocnin

Určí mocninu se záporným mocnitelem

Umocňování mocnin

Zapíše číslo pomocí mocnin deseti

Zápis čísel pomocí mocnin deseti a naopak

Žák vysvětlí pojmy číselný výraz, výraz s proměnou,
Číselné obory
jednočlen,mnohočlen, člen výrazu, rovnost dvou výrazů
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násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

8. ročník
a uvede příklady
Určí hodnotu číselného výrazy

Číselné výrazy a jejich hodnota
Výrazy s proměnou a určování jejich hodnoty

Zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými

Druhá mocnina dvojčlenu

Určí hodnotu výrazu s proměnou

Druhá mocnina dvojčlenu

Provádí početní operace s mnohočleny

Druhá mocnina dvojčlenu

Vytkne z daného výrazu vhodný výraz a správně zapíše
rozklad

Vytýkání, rozklad vytýkáním

Využije vzorec pro druhou mocninu součtu a rozdílu a
pro rozdíl druhých mocnin

Vytýkání, rozklad vytýkáním

Pomocí vzorců upraví daný výraz

Vytýkání, rozklad vytýkáním

Žák vysvětlí souvislost mezi rovnicí, rovností a váhami

Rovnost = rovnice= váhy

Užívá a zapisuje vztah rovnosti

Ekvivalentní úpravy rovnic

Vysvětlí pojem neznámá, řešení rovnice

Ekvivalentní úpravy rovnic

Vyřeší nejjednodušší rovnice úvahou

Jednoduché rovnice
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8. ročník

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů

Složitější rovnice vyřeší pomocí ekvivalentních úprav

Řešení rovnic

Matematicky správně a účelně zapíše postup rovnice

Slovní úlohy řešené pomocí rovnic

Po vyřešení příkladu provede zkoušku dosazením do
původní rovnice

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

Vyřeší slovní úlohu, provede její rozbor, sestaví rovnici,
vyřeší rovnici a provede zkoušku
Žák dokáže odhadnout výsledek a posoudit jeho
reálnost
Vyjádří neznámou ze vzorce a poté určí její hodnotu
dosazením
Vysvětlí rozdíl mezi kružnicí a kruhem
Definuje kruh a kružnici
Určí vzájemnou polohu přímky a kružnice

Slovní úlohy řešené pomocí rovnic
Úprava vzorců
vyjádření neznámé za vzorce

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

Určí a sestrojí tečnu, sečnu a vypočítá tětivu.

vyjádření neznámé za vzorce
vyjádření neznámé za vzorce
Definice kruhu, kružnice
Definice kruhu, kružnice
Vzájemná poloha přímky a kružnice

Určí vzájemnou polohu dvou kružnic

Vzájemná poloha dvou kružnic
Konstrukce tečny z bodu ke kružnici

Zapíše a vysvětlí vzorce pro obvod a obsah kruhu

Obvod kruhu

Vypočítá obsah a obvod kruhu s poloměru nebo
průměru

Obsah kruhu

Vypočítá z obsahu nebo obvodu poloměr

Objem a povrch válce
Slovní úlohy z praxe
Části kružnice, kruhu
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8. ročník

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

Ke konstrukci tečny využívá Thaletovu větu

Thaletova kružnice

Vysvětlí základní pojmy statistiky

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

Vypočítá aritmetický průměr, modus, medián

M-9-2-02 porovnává soubory dat

Provede jednoduché statistické šetření a zapíše jeho
výsledky formou tabulky nebo je vyjádří sloupkovým
diagramem
Z grafů či tabulek dokáže vyčíst potřebné údaje

Základní statistické pojmy - aritmetický průměr,
modus, medián
Základní statistické pojmy - aritmetický průměr,
modus, medián
Statistická šetření - jednotka, soubor, prvek
Statistické znaky, četnost

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta

Zpracuje data získaná statistickým šetřením

Statistika v praxi

Určí mnohočlen opačný

Jednočlen, mnohočlen
Sčítání a odčítání mnohočlenů
Násobení mnohočlenu jednočlenem
Násobení mnohočlenů
Síť válce

konstrukce jednoduchých těles

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy

Vysvětlí pojmy - procento, procentová část, počet
procent, základ, vypočítá jedno procento, vypočítá
procentovou část, vypočítá základ, počet procent,
využívá poznatků při řešení úloh z praxe.
Vyhledá data
Zpracuje
Vyhodnotí, graficky znázorní pomocí PC, vyhledá grafy a
vysvětlí.
Úlohy z praxe

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací

Využívá poznatků při řešení úloh z praxe.

M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku

Grafy, diagramy

Procento - definice, základ, počet procent, procentová
část, výpočet procentové části, výpočet základu,
výpočet počtu procent, jednoduché úrokování, slovní
úlohy z praxe.
Grafy
Tabulky
Vztahy, průměr, maxima, minima ….
Základní úlohy z praxe – obsahy, objem, ceny,
procenta, zdražení, úroky …….
Slovní úlohy z praxe.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Žák sestrojí trojúhelníky, čtyřúhelníky a pravidelné
mnohoúhelníky zadané několika prvky
Používá základní pravidla správného rýsování

Učivo
Jednoduché konstrukce
Konstrukční úlohy

Při konstrukčních úlohách užívá vztahů mezi
geometrickými útvary

Konstrukční úlohy

Při konstrukčních úlohách užívá pojmy Thaletova
kružnice, výška, těžnice, osa …

Množiny všech bodů dané vlastnosti

Zakreslí náčrtek zadaného úkolu

Množiny všech bodů dané vlastnosti

Pomocí matematické symboliky zapíše postup
konstrukce

Množiny všech bodů dané vlastnosti

Definuje lomený výraz

Definice lomeného výrazu

Určí, kdy má daný lomený výraz smysl ( co nesmím
dosadit)

Smysl lomeného výrazu
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

Vykrátí nebo rozšíří lomený výraz

Krácení a rozšiřování lomeného výrazu

Sečte, odečte, vynásobí a vydělí lomené výrazy

Početní operace s lomenými výrazy

Žák vyřeší za pomoci ekvivalentních úprav rovnici s
neznámou ve jmenovateli
Při řešení rovnic užívá znalosti o lomených výrazech

Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací

Při řešení úloh sestaví rovnici, vyřeší a provede rozbor
výsledku
Vyřeší soustavu o jedné neznámé

Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
Slovní úlohy řešitelné pomocí rovnice s neznámou ve
jmenovateli
Řešení úloh a rozbor výsledku
Soustava o jedné neznámé

Vysvětlí pojem uspořádaná dvojice a zapíše

Jedna rovnice se dvěma neznámými

Vyřeší soustavu rovnic metodou dosazovací

Metoda dosazovací

Vyřeší soustavu rovnic metodou sčítací

Metoda sčítací

U každé soustavy rovnic provede zkoušku správnosti

Zkouška správnosti

Úlohy o pohybu - provede rozbor úlohy, zapíše rovnice, Úlohy o pohybu
vyřeší a provede rozbor výsledku
Úlohy " směsi"
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M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

9. ročník
Žák sestrojí pravoúhlou soustavu souřadnic

Pravoúhlá soustava souřadnic

Zapíše bod do p.s.s. a zpět z ní vypíše souřadnice bodu

Pojem funkce

Definuje pojem funkce

Pojem funkce

Vysvětlí pojmy definiční obor a obor hodnot

D(f) a H(f)

Rozezná funkční vztah od jiných vztahů

Pojem funkce

Zapíše funkci tabulkou, výčtem, předpisem, grafem Zná Zápis funkce
názvy jednotlivých grafů
Vysvětlí pojem lineární funkce a zapíše její předpis
Lineární funkce
Zakreslí graf lineární funkce nebo naopak podle grafu
zapíše předpis lin. fce
Zapíše a vysvětlí předpis pro lomenou a kvadratickou
funkci

Lineární funkce

Řeší úlohy pomocí funkcí

Slovní úlohy vedoucí k užití funkcí
Pojem závisle a nezávisle proměnná
Funkce rostoucí, klesající, konstantní
Podobnost útvarů, zvětšení, zmenšení

Kvadratická funkce
Lomená funkce
Zakreslí graf základních kvadratických a lomených funkcí Kvadratická funkce
Lomená funkce
Vyřeší soustavu rovnic graficky
Grafické řešení funkce

Rozliší shodné a podobné útvary
Užívá věty o podobnosti v početních a konstrukčních
úlohách
Určí poměr podobnosti zadaných trojúhelníků

Podobnost útvarů, zvětšení, zmenšení
Poměr podobnosti
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9. ročník

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

Na základě poměru podobnosti určí podobnost dalších
útvarů
Použije poměru podobnosti při práci s mapami a plány

Věty o podobnosti trojúhelníků

Sestrojí podobný útvar

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

Odvodí hodnoty funkcí sin, cos,tg

Dělení úsečky v daném poměru
Poměr stran v podobných trojúhelnících
Odvození funkcí sin, cos, tg pomocí podobnosti

Pozná graf jednotlivých funkcí

Práce s tabulkami a kalkulačkou

Vypočítá úhel nebo stranu v pravoúhlém trojúhelníku
pomocí gon. fcí
Najde potřebné hodnoty funkcí v tabulkách nebo
spočítá na kalkulačce
Vyřeší úlohy z praxe pomocí gon.fcí

Řešení pravoúhlého trojúhelníka pomocí gon. fcí dopočítávání zbylých údajů
Graf funkce sin, cos, tg - jen tvar

Užití podobnosti v praxi - plány, mapy

Užití v praxi

Charakterizuje jednotlivá těles

Kužel
Jehlan
Koule
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové Narýsuje síť jednotlivých těles a některé vyrobí z papíru Kužel
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
Jehlan
Koule
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové Zná vzorce pro povrch a objem těchto těles, zná
Kužel
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odvození těchto vzorců
Jehlan
Koule
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles Vypočítá objem a povrch těchto těles dosazením do
Definice a popis těchto těles
v rovině
vzorce
Síť těchto těles
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy Dopočítá potřebné údaje pomocí Pythagorovy věty
Objem a povrch těchto těles
s využitím osvojeného matematického aparátu
nebo pomocí gon.fcí
Úlohy z praxe
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
Vysvětlí pojem inflace a dokáže spočítat reálnou
Výpočet úroku z dané jistiny za určité období při dané
případ, že procentová část je větší než celek)
hodnotu peněz při dané inflaci po n letech
úrokové míře
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9. ročník
Výpočet jistiny
Jednoduché a složené úrokování
Inflace
Vzorec pro několikaleté spoření nebo úvěr
řešení úloh z praxe

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
Užívá vzorec pro rychlý výpočet několika let
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
používá technické písmo
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka,
čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a
válce
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných
vzdělávacích oblastí

Řeší úlohy z praxe

Konstrukce, technické písmo.
Technické výkresy – využití PC
Vysvětlí rozdíl mezi kružnicí a kruhem, zapíše a vysvětlí
vzorce pro obvod a obsah kruhu, vypočítá obsah a
obvod kruhu s poloměru nebo průměru.
Aplikuje vzorce pro povrch a objem válce.

Jednoduché konstrukce
Technické výkresy
Definice kruhu, kružnice, obvod kruhu, obsah kruhu.

Načrtne plášť válce, vyrobí válec z papíru.
Mezipředmětové vztahy.

Síť válce
Poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí.

Objem a povrch válce, slovní úlohy z praxe.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.6 Informační a komunikační technologie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
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Charakteristika předmětu

Informační a komunikační technologie
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, 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.
S předmětem Informační a komunikační technologie úzce souvisí volitelný předmět Výpočetní technika
(pro 8.a 9. ročník), kde se nabyté dovednosti dále prohlubují.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je realizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro přestup na
důležité pro jeho realizaci)
víceleté gymnázium.
Integrace předmětů



Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové komunikačních technologií (ICT) v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW,
kompetence žáků
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 ICT 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,
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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:
- 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

Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a
nejběžnější součásti a zařízení počítače.
odhlášení ze sítě
HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní deska, zdroj,
mechaniky (disketová, CD, DVD)
Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna, skener,
reproduktory, …
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ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

5. ročník
Rozumí pojmu SOFTWARE, je schopen uvést příklady
programů.

SW – SOFTWARE = programy
Příklady výukových programů pro různé předměty.

Je schopen zabezpečit základní uživatelskou ochranu PC. Bezpečnost
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače Orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších
Práce s klávesnicí a myší
a jeho nejběžnější periferie
kláves (Enter, Esc, Delete, Shift …)
• části klávesnice
S myší ovládá základní operace: klik - výběr, tažení se
pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení
stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým
tlačítkem – místní menu
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové Práce se složkami a soubory:
a jeho nejběžnější periferie
disky.
• nejznámější manažery (Správce souborů, Tento
Dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor,
počítač, Průzkumník, Total Commander…)
přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně je
• pojmy: disk (logický), složka (adresář), soubor
odstranit.
postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu
a odstranění složky či souboru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a Ve Wordu dokáže napsat krátký text včetně dodržení
Textové editory
grafickém editoru
základních typografických pravidel, otevřít existující
• pojem: textové editory (příklady: T602, NotePad,
soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit Write, Word …)
obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu.
• uložení, otevření souboru
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. • pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
pod jiným názvem.
• označení části textu do bloku
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další
znaky)
• základní typografická pravidla (psaní mezer za
interpunkčními a dalšími znaky)
• písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené,
barva (panel nástrojů)
• zarovnání odstavce (panel nástrojů)
vložení obrázku - WordArt, klipart – formát obrázku
(velikost, barvy a čáry – výplň)
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a S použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a uložit jej, Grafika
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grafickém editoru

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně
nezávadné práce s výpočetní technikou

5. ročník
příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit.

• programy na tvorbu obrázků
• uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření
obrázku
základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce,
barvy, základní tvary …)
Nezaměňuje pojmy Internet a web.
Internet:
co to je, kdy vznikl, služby Internetu
Na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu. Z WWW = world wide web = web:
webové stránky dokáže uložit obrázek, případně jiný
• vztah k Internetu
soubor.
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
obrázek
Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat El. pošta = e-mail
zprávu.
• vztah k Internetu
• pojem: poštovní programy (příklady: Pegasus Mail,
MS Outlook, MS Outlook Express)
spuštění poštovního programu, odeslání zprávy, čtení
došlých zpráv a mazání zpráv
Dokáže používat klávesnici k psaní a zvládne použití
Práce s klávesnicí a myší, části klávesnice, pojmy: klik,
základních kláves (Enter, ESC Delete), dokáže používat
dvojklik, uchopení a tažení, práce se složkami a
myš k pohybu kurzoru a základní práci se soubory, rozliší soubory pojmy soubor x složka.
pojmy: disk (logický), složka (adresář), soubor postupy
vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a
odstranění složky cti souboru.
Rozumí pojmu HARDWARE
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a
odhlášení ze sítě
HW - HARDWARE
Skříň, procesor, pevný disk (HDD), operační paměť
(RAM), základní deska, zdroj, mechaniky (disketová,
CD, DVD) Periferie – klávesnice, myš, monitor,
tiskárna, skener, reproduktory,
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ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení (mdú)
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními
programy podle pokynu

5. ročník

Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat
zprávu.
Zvládne spouštění a jednoduchou práci v základních
počítačových programech.

SW – SOFTWARE = programy Příklady výukových
programů pro různé předměty.
El. pošta = e-mail, spuštění poštovního programu,
odeslaní zprávy, ctění došlých zprav a mazání zpráv.
MS Word - uložení, otevření souboru, pohyb v
dokumentu (klávesnice, myš), označení části textu do
bloku, písmo – typ, velikost, tuchné, kurziva,
podtržené, barva (panel nástrojů)
Grafika - programy na tvorbu obrázků, uložení
vytvořeného obrázku, otevření obrázku, základní
nástroje (tvary štětce, barvy, základní tvary ...).

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Debata nad možnostmi vyhledávačů, zásady správného a rychlého vyhledávání.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Řízený rozhovor – finanční možnosti obyvatel na nákup HW v ostatních zemích.
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony Programy, které zná, umí zařadit do příslušné skupiny
o duševním vlastnictví
(podskupiny).
Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina (podskupina)
programů slouží.
Dokáže historicky zařadit vznik prvních počítačů

Učivo
SW – SOFTWARE - operační systémy, aplikace (textové
editory, grafické editory, výukové programy,
komunikační programy …), utility, systémové utility,
antivirové programy, komprimační programy.
Vývoj počítačů od prvního po současnost (sálové a
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6. ročník
(sálových) a vznik osobních počítačů. Uvědomuje si
trendy ve vývoji výpočetní techniky – miniaturizace a
zvyšování výkonu a kapacit. Vysvětlí význam pojmu
HARDWARE, pozná, pojmenuje a zařadí n součásti a
zařízení počítače a vysvětlí jejich funkci. Orientuje se v
jednotkách výkonu procesoru, zvládne naskenovat
stránku.

osobní počítače).
HW - HARDWARE - skříň (základní jednotka) –
procesor, pevný disk (HDD), operační paměť (RAM),
základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD),
porty, karty (grafická, zvuková, síťová,
fax/modemová). Jednotky výkonu procesoru (Hz) a
kapacit pamětí (B) a jejich násobky (k, M, G)
Periferie: vstupní zařízení (klávesnice, myš, skener,
mikrofon, digit. fotoaparát …), výstupní zařízení
(monitor, tiskárna, reproduktory …).
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
Ve Wordu dokáže otevřít existující soubor upravit
Textové editory - uložení, otevření souboru, pohyb v
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit dokumentu (klávesnice, myš), označení části textu do
aplikací
jeho vlastnosti a umístit jej v textu.
bloku (klávesnice, myš), psaní, oprava textu (vel.
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. písmene s diakritikou, další znaky), formát písma a
pod jiným názvem.
odstavce (menu, panel nástrojů).
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
Ve Wordu dokáže z obrázků vytvořit jednoduchý plakát Vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické tvary
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
apod.
– formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a
aplikací
ohraničení), vložení obrázku ze souboru (ohraničení,
obtékání).
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji číselnými hodnotami Tabulkové procesory, k čemu slouží, připomenutí
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
a upravit její vzhled.
pojmů buňka, sloupec, řada, pohyb mezi sešity, mezi
aplikací
S daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché
listy, na listu, označení buněk, vytvoření tabulky,
operace.
zadávání dat, formát buňky, práce s jednoduchými
Dokáže vytvořit graf.
vzorci (součet, rozdíl, násobení, dělení), vytvoření
Tabulku a graf dokáže různými způsoby vložit do
grafu na základě tabulky, vložení tabulky a grafu do
textového editoru.
textového editoru.
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická Dokáže naskenovat obrázek, uložit jej ve vhodném
Grafika: práce se skenerem, formáty grafických dat
pravidla pro práci s textem a obrazem
formátu dat.
pojmy: jas, kontrast, rozlišení, vektorová grafika,
bitmapa (rastr),
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni V grafickém editoru dokáže dodatečně upravit jas a
kontrast, případně další operace s obrázky
úprava obrázku v grafickém editoru
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
Vyhledává na internetu požadované informace a
Vývojové trendy informačních technologií - internet a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
pracuje s nimi, ověřuje věrohodnost informací a
internetové prohlížeče, společenský tok informací
vzájemnou návaznost
informačních zdrojů, komunikuje prostřednictvím
(vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce
internetu, při vyhledávání informace na internetu
informací), metody a nástroje vyhledávání informací,
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6. ročník

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

používá jednoduché a vhodné cesty, popíše historii
internetu a vysvětlí pojem internet.
Aplikuje znalosti o portálech a vyhledávacích stránkách,
aplikuje znalosti ze základů syntaxe vyhledávání
informací, využívá nalezených informací v odborných
předmětech, uvažuje o hodnotě získaných informací.

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na
internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na
klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým
editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s
výukovými programy

Dokáže využívat internet k vyhledávání informací a
stahování dat.

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává
potřebné informace na internetu

Rozumí důvodům proč užívat výhradně legální SW.

Ve Wordu dokáže otevřít existující soubor upravit
vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit
jeho vlastnosti a umístit jej v textu. V grafickém editoru
dokáže dodatečně upravit jas a kontrast, případně další
operace s obrázky.

dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní
technikou

formulace požadavku při vyhledávání na internetu
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů
Portálové a vyhledávací stránky, způsoby vyhledávání
informací, citace zdrojů z internetu i jiných
informačních zdrojů (kniha, časopis, noviny apod.),
pravdivost informací, hodnota informací, kvantita
informací.
Internet - vyhledávače, stahování dat.

Textové editory - uložení, otevření souboru, pohyb v
dokumentu (klávesnice,myš), označení části textu do
bloku, psaní, oprava textu (vel. písmenes diakritikou,
další znaky), formát písma a odstavce , vložení obrázku
- WordArt, klipart, formát obrázku, vložení obrázku ze
souboru
Grafika - pojmy: jas, kontrast, rozlišení, úprava
obrázku v grafickém editoru.
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
informační etika, používáni legálního softwaru -sankce
za porušení vlastnických práv.
Hodnota a relevance informací a informačních zdrojů,
metody a nástroje jejich ověřování.

S dopomocí dokáže používat důvěryhodné zdroje
informací a používat jejich data.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Rozhovor o historii PC, vývoj u nás a v Evropě.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.7 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

3. ročník
2
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka

Člověk a jeho svět
Žáci si osvojují základní pracovní návyky a dovednosti využitelné v pozdějším praktickém životě. Pozorují a
poznávají co vše je možné najít ve světě kolem nás zajímavého. Přitom si uvědomují širší souvislosti a
vztahy.
Hlavním cílem je podnícení zájmu o učení, rozvoj tvořivosti, uvědomění si vztahu k domovu a rodině,
pochopení vazby přírodního a životního prostředí. Jedním z cílů je připravit děti na fungování v
mezilidských vztazích ve společnosti, na rozvoj morálně volních vlastností žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět prvouka patří do tématického okruhu Člověk a jeho svět. Vyučuje se jako samostatný předmět
předmětu (specifické informace o předmětu v 1. až 3. ročníku s hodinovou dotací dvě hodiny týdně v každém ročníku. Prolíná se tu učivo
důležité pro jeho realizaci)
společenskovědní s přírodovědným a s výchovou ke zdraví. Na předmět prvouka navazují ve čtvrtém a
pátém ročníku předměty vlastivěda a přírodověda.
Integrace předmětů
 Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy




Přírodověda
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žáci : orientují se ve světě informací, propojují časové, historické, zeměpisné a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kulturní informací.
kompetence žáků
: formulují význam získaných informací.
: poznávají podstatu zdraví i příčiny nemocí.
: poznávají a objevují vše, co je zajímá a v čem by chtěli uspět.
: mají pozitivní vztah k učení.

170

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Název předmětu

Prvouka
: propojují nově získané informace s předešlými zkušenostmi.
Učitel : pomáhá žákům při řešení a třídění informací podle zvolených nebo zadaných
kritérií.
: motivuje žáky pro celoživotní učení.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci : upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých.
: předvídají, jaké situace mohou nastat při řešení jednoduchých problémů.
: poznávají a ovlivňují svou jedinečnost.
: vybírají vhodná řešení z navržených možností a obhajují je.
Učitel : učí žáky pracovat s odbornou literaturou a využívat různých informačních
zdrojů.
: pomáhá žákům docházet k samostatným objevům, řešením i závěrům.
Kompetence komunikativní:
Žáci : rozšiřují si slovní zásobu v osvojovaných tématech.
: dokáží pojmenovat pozorované skutečnosti a zachytit je ve vlastních
projevech, názorech a výtvorech.
: při popisu situací nebo vyprávění příběhů ze života postupují chronologicky od
počátku do konce.
: srozumitelně vyslovují své myšlenky.
Učitel : vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání,
k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci.
: podporuje u žáků prezentace jejich myšlenek a názorů a zdůvodňování svých závěrů.
Kompetence sociální a personální:
Žáci : pracují ve skupinách a podílí se na vytvoření pravidel spolupráce.
: podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu.
: respektují názory druhých.
: efektivně spolupracují na řešení problémů.
: přispívají k diskusi.
: ochotně vyhoví při žádosti o pomoc.
: oceňují úspěchy ostatních.
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Učitel : vede žáky k oceňování svých názorů a přínosů.
: vede žáky k ohleduplnosti a vzájemné úctě.
: učí věcně argumentovat.
: vede žáky k vytvoření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný
rozvoj.
Kompetence občanské:
Žáci : odmítají útlak a hrubé zacházení.
: jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo ni.
: respektují základní jednoduchá pravidla trvale udržitelného života.
: znají základní telefonní čísla pro přivolání pomoci.
: vyhýbají se známým nebezpečím v okolí bydliště a školy.
Učitel : vede žáky k respektování pravidel.
: motivuje žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění a sportovních aktivit.
: motivuje žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody.
: pomáhá u žáků vytvářet zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví a život člověka.
Kompetence pracovní:
Žáci : dokáží si zvolit a připravit vhodné pracovní místo.
: pracují podle jednoduchého návodu.
: pracují úsporně (šetří materiál).
: pod vedením učitele dodržují bezpečnostní pravidla při práci.
: poznává různé obory lidského konání, získává informace o různých profesích.
Učitel : vede k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
: učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení.
: organizuje práci ve skupinách.
Prvouka

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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1. ročník




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého Popíše cestu do školy a zpět.
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná Zvládá bezpečný příchod a odchod ze školy.
nebezpečí v nejbližším okolí
Rozezná ve škole i v jejím okolí místa, kde může dojít k
úrazům i konfliktům, chová se tak, aby nedocházelo k
ohrožení jeho zdraví.
Nakreslí jednoduchý plánek svého bydliště, vyznačí
cestu do školy.
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo Popíše cestu do školy a zpět.
pobytu vzhledem ke krajině a státu
Vybaví si jméno třídní učitelky a ředitele školy.
Samostatně se orientuje v prostorech školy.
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo Řekne název obce, v níž chodí do školy.
pobytu vzhledem ke krajině a státu
Pojmenuje obec, ve které bydlí.
Pojmenuje nejdůležitější části a místa obce.
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
Zná jména a role rodinných příslušníků a vztahy mezi
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, nimi, definuje pojmy bratr, sestra, prarodiče, rodiče.
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání Pojmenuje profesi svých rodičů, dokáže říct, čím se
a pracovních činností
zabývají.

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

Orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Užívá pojmy : teď, před chvílí, za chvíli, včera, dnes,
zítra, pozítří, loni, letos, příští rok.
Rozlišuje pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne,
večer, noc.
Orientuje se v čase podle pravidelných denních činností.
Pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních období, umí

Učivo
Místo, kde žijeme - domov - prostředí domova,
orientace v místě bydliště
škola - prostředí školy, činnosti ve škole, školní režim a
řád, okolí školy, bezpečná cesta do školy.

Naše obec - název obce, názvy částí obce, významná
místa v obci.
Naše obec - název obce, názvy částí obce, významná
místa v obci.
Lidé kolem nás - rodina - postavení jedince v rodině,
role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní,
zaměstnání.
Lidé kolem nás - rodina - postavení jedince v rodině,
role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní,
zaměstnání.
Lidé a čas - orientace v čase a časový řád - určování
času, kalendáře,, generace, režim dne, roční období,
dny v týdnu, měsíce, orientace v celých hodinách na
papírovém modelu hodin.
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1. ročník

jejich sled.
Vyjmenuje dny v týdnu, zná jejich posloupnost.
Vyjmenuje měsíce, dokáže je přiřadit k jednotlivým
ročním obdobím.
Dokáže sestavit vlastní režim dne.
Chápe význam řízení činnosti časem.
Dokáže dodržet čas k zahájení i ukončení práce
Na papírovém modelu hodin ukazuje celé hodiny.
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
Vyjmenuje roční období.
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Charakterizuje základní rozdíly mezi jednotlivými
ročními obdobími.
Popíše, jak se mění příroda v jednotlivých ročních
obdobích.
Vypěstuje nenáročnou rostlinu, sleduje průběh procesu,
dokáže ho slovy popsat i výtvarně ztvárnit.
Rozlišuje živou a neživou přírodu.
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a Pravidelně zařazuje osobní a intimní hygienu do svého
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
denního režimu.
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
Dokáže pečovat o svůj zevnějšek.
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Chápe význam pravidelného stravovacího a pitného
režimu pro zdraví člověka a uplatňuje jej.
Odmítá jakékoliv pilulky od spolužáků i cizích osob.
Upozorní včas na člověka, který mu nabízel pilulky
(tabletky, bonbóny).
Neužívá léky bez vědomí rodičů.
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
Dodržuje zásady správného stolování (doma, ve škole, v
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla restauraci…).
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v Před jídlem si myje ruce.
obci (městě)
Drží správně příbor.
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
Osvojí si vhodné formy chování v kolektivu.
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
Osvojí si vhodné chování ke spolužákům i učitelům.
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování Vyjádří své přání a názor.
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
Snaží se o smírné a nenásilné řešení konfliktů.
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Dodržuje pravidla slušného chování v různých situacích

Rozmanitost přírody - roční období a jejich
charakteristika, příroda a její změny v jednotlivých
ročních obdobích, živá a neživá příroda.

Člověk a jeho zdraví - osobní a intimní hygiena, péče o
zevnějšek, užívání léků, stravovací a pitný režim,
zásady správného stolování, léky a jejich užívání,
osobní bezpečí, krizová telefonní čísla, přivolání
pomoci. Péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim,
pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc.

Člověk mezi lidmi – pravidla slušného chování,
pozdrav, představení se, slušné pokládání otázek.

Člověk mezi lidmi – pravidla slušného chování,
pozdrav, představení se, slušné pokládání otázek.
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ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí
školy

1. ročník
(doma, ve škole, na veřejnosti).
Zná krizová telefonní čísla (150, 155, 158, 112).
Popíše, jak postupovat při volání na krizová čísla, ukáže
na modelových situacích.
Ví, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit,
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci.
Odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná.
V modelových situacích žádá o pomoc pro sebe i pro
jiné dítě.
Dokáže se přivítat a rozloučit se známou osobou.
Dokáže se představit neznámé osobě.
Odpovídá srozumitelně na otázky přiměřené věku.
Samostatně se ptá na to, co ho zajímá.
Dokáže popsat specificky lidské vlastnosti – řeč, myšlení.
Dokáže nalézat rozdíly mezi lidmi(věk, pohlaví, barva
pleti, výška..).
Se snaží rozlišovat nejjednodušší určení směrů od jeho
stanoviště (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, nahoře, dole),
chápat základní topologické vztahy, které rozlišujeme
pomocí výrazů (např. mezi, v sousedství, naproti).
Žák zvládne pojmenovat členy rodiny a zná jejich role,
snaží se vyznat v základních vztazích v rodině.
Přiměřeně zvládá základní pozdravy, slušného
oslovování a chování, slušné pokládání otázek.
Žák chápe plynutí času a má základní časová představy.
Žák se snaží zorientovat v pojmech minulost,
přítomnost, budoucnost.
Žák se snaží zvládnout vyjmenovat roční období a jejich
nejvýraznější znaky.

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského
chování
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností
ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá
Žák zvládá základní hygienické návyky a sebeobsluhu,
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity;
zvládne jednoduchý popis svých potřeb, dokáže pečovat
zvládá ošetření drobných poranění
o svůj zevnějšek.

Člověk mezi lidmi – pravidla slušného chování,
pozdrav, představení se, slušné pokládání otázek.

Člověk mezi lidmi – pravidla slušného chování,
pozdrav, představení se, slušné pokládání otázek.

Člověk – člověk a jeho odlišnost od ostatních
živočichů.
MÍSTO KDE ŽIJEME, naše obec, orientace v místě
bydliště.

LIDÉ KOLEM NÁS Rodina – postavení jedince v rodině,
role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy.
LIDÉ KOLEM NÁS Pravidla společenského chování,
pocity naše a druhých.
LIDÉ A ČAS, denní režim, můj den.
Rozlišování dějů v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti.
ROZMANITOST PŘÍRODY, roční období a jejich
charakteristika.
ČLOVĚK A ZDRAVÍ, péče o zdraví, výživa, hygiena, tělo
nemoci a úraz, režim dne.
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1. ročník

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s
Ví, že jsou lidé, kteří jsou schopni záměrně mu ublížit,
Poznáváme svět – osobní bezpečí a nebezpečí.
neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc chová se adekvátně, zná krizová telefonní čísla.
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vycházka do okolí školy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pravidla společenského chování, pozdrav, představení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Lidé kolem nás, postavení jedince v rodině, role členů rodiny.
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vyjádří polohu místní krajiny vzhledem k vyšším
územním a správním celkům, zařadí svou obec do
správného okresu a kraje.
Popíše typ krajiny v okolí kopce (pahorkatina, rovina..).
Uvede příklady tvářnosti krajiny v okolí obce (vodní
plochy, rostlinný kryt..).
Dokáže popsat a chápe vliv zásahů člověka do krajiny na
životní prostředí.
Rozezná a chápe pojmy strýc, teta, bratranec,
sestřenice.

Učivo
Místo, v něm žijeme – místní krajina a oblast, obec,
okres, krajina v okolí obce, typy krajiny, tvářnost
krajiny, lidské zásahy v krajině a jejich vliv na životní
prostředí.

Moje rodina – příbuzenské vztahy, významné události
v rodině,úcta a tolerance, život v rodině.
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2. ročník

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Pojmenuje členy širší rodiny.
Chová se slušně ke všem členům rodiny, podílí se na
chodu rodiny.
Hovoří o zvycích své rodiny.
Dokáže kresbou či dramatickým ztvárněním vyjádřit
významné události v rodině.
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání Charakterizuje různá povolání, vysvětluje jejich význam.
a pracovních činností
Chápe práci jako nedílnou součást života.
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
Rozlišuje práci a zábavu.
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
Uvede příklady, jak smysluplně využít a trávit volný čas.
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí Navštěvuje místní knihovnu.
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
Projevuje zájem o významná místa v obci, poznává je a
historické památky, významné události regionu,
chová se k nim ohleduplně, dokáže o nich vyprávět.
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
Hovoří o svém regionu v minulosti, poukazuje na
místem, v němž žije
významné události vztahující se k místnímu regionu.
Vypráví místní pověsti.
Vyjmenuje významné předky svého regionu.
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
Zná pojmy sekunda, minuta, hodina.
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi Na papírovém modelu hodin určuje čas.
jevy
Dokáže používat kalendář, orientuje se v čase podle
kalendáře.

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě

Uvede nejznámější živočichy a rostliny vyskytující se v
obci a jejím okolí, určí je podle některých částí.Popíše
stavbu těla vybraných rostlin a živočichů.
Pozná nejběžnější pokojové rostliny.
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
Vysvětlí, jak se chovat na ulici i na hřišti.
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
Definuje pravidla slušného chování v dopravních
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování prostředcích.
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
Chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě.
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Dodržuje pravidla pohybu v dopravě v roli chodce,
cyklisty i pasažéra.

Lidé kolem nás – význam jednotlivých povolání.
Věci a činnosti kolem nás – nejrozšířenější činnosti lidí
(nakupování, cestování,
získávání informací, knihovna).
Lidé a čas - regionální památky - péče o památky,
významní rodáci.
báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov,
vlast, rodný kraj
čas - určování času, jednotky času, etapy lidského
života.
Lidé a čas - regionální památky - péče o památky,
významní rodáci.
báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov,
vlast, rodný kraj
čas - určování času, jednotky času, etapy lidského
života.
Rozmanitost přírody - znaky života, živočišná říše,
rostlinná říše, stavba těla rostlin a živočichů.

Člověk a jeho zdraví - bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce a cyklisty, základní dopravní
značky, zdravé pracovní a odpočinkové návyky,
upevnění režimových návyků, strava rostlinného a
živočišného původu, pitný režim.
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2. ročník

Pojmenuje základní dopravní značky, vysvětlí jejich
význam.
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
Má osvojené zdravé pracovní i odpočinkové návyky
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem (sezení, stání, nošení aktovky, pohybová aktivita..).
na oprávněné nároky jiných osob

Člověk a jeho zdraví - bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce a cyklisty, základní dopravní
značky, zdravé pracovní a odpočinkové návyky,
upevnění režimových návyků, strava rostlinného a
živočišného původu, pitný režim.
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
Dokáže rozlišit potraviny rostlinné a živočišné.
Člověk a jeho zdraví - bezpečné chování v silničním
související s podporou zdraví a jeho preventivní
Chápe význam pitného režimu.
provozu v roli chodce a cyklisty, základní dopravní
ochranou
značky, zdravé pracovní a odpočinkové návyky,
upevnění režimových návyků, strava rostlinného a
živočišného původu, pitný režim.
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
Má upevněny režimové návyky – pitný režim,
Člověk a jeho zdraví - bezpečné chování v silničním
související s podporou zdraví a jeho preventivní
stravování, osobní hygiena.
provozu v roli chodce a cyklisty, základní dopravní
ochranou
značky, zdravé pracovní a odpočinkové návyky,
upevnění režimových návyků, strava rostlinného a
živočišného původu, pitný režim.
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, Udržuje základy společenského chování (ve škole i mimo Člověk mezi lidmi – řešení konfliktů, respektování
která se už tolerovat nemohou a která porušují
ni).
názorů a soukromí druhých.
základní lidská práva nebo demokratické principy
Snaží se předcházet konfliktům, vzniklé konflikty řeší
nenásilně, snaží se o smírná řešení (dohody).
Dokáže respektovat názory a zájmy jiných.
Respektuje soukromí ostatních.
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo Chápe rozdíl mezi pojmy byt a dům
Domov – bydliště, význam telefonního spojení, pojmy
pobytu vzhledem ke krajině a státu
popíše funkci jednotlivých místností v bytě.
byt a dům, vztahy v místě bydliště, chování v okolí
Vysvětlí funkce jednotlivých prostorů v domě.
bydliště.
Samostatně hovoří o vybavení bytu.
Samostatně používá domácí i veřejný telefon.
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
Orientuje se v problematice nakupování a úhrady zboží. Věci a činnosti kolem nás – nejrozšířenější činnosti lidí
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
(nakupování, cestování,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
získávání informací, knihovna).
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
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ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová
adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně
žijících zvířat
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a
zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady
bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví
jiných
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu

2. ročník
Snaží se chápat základní odlišnosti plánů a map.
Žák zvládá základní orientaci ve styku s neznámými
lidmi.
Žák se snaží zvládnout řešení konfliktů, respektovat
názory druhých.
Žák se snaží pochopit časové jednotky.
Žák pozná nejběžnější druhy domácích i volně žijících
zvířat.
Žák se snaží zvládnout jednoduché třídění přírodnin (
ovoce, zelenina, dřeviny, byliny).
Žák zvládne jednoduchý popis těla.
Žák dodržuje zásady bezpečného chování.

Vyznačí v jednoduchém plánku místo bydliště a školy.
Chování ve styku s cizími lidmi.
Odlišnosti spolužáků, řešení konfliktů.
Práce s časovými jednotkami.
Domácí zvířata, volně žijící zvířata.
Třídění přírodnin podle základních znaků.
Stavba lidského těla.
Zásady bezpečného chování.

Žák se snaží řídit pravidly pro účastníka silničního
Bezpečné chování účastníka provozu v roli chodce.
provozu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Dramatizace konkrétních situací (omluva, pozdrav, žádost…) v denním životě.
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Určí světové strany na mapě, popíše význam barev na
mapě.

Učivo
Místo, kde žijeme – světové strany, mapa, kompas,
buzola, zeměpisné dominanty v místní krajině, umělé
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hodnoty a rozmanitost

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

3. ročník
Určí hlavní světové strany podle kompasu nebo buzoly.
Ukáže hlaví zeměpisné dominanty v místní krajině,
vodní toky a plochy, silnice…..a uvede jejich názvy.
Dokáže poznat přírodní a umělý prvek, popíše rozdíl
mezi nimi.
Rozezná nevhodné chování, dokáže o něm diskutovat,
dodržuje společenská pravidla chování.
Řeší spory nenásilným způsobem, respektuje odlišné
názory a zájmy jiných.
Respektuje soukromí ostatních.
Je tolerantní k nedostatkům svých spolužáků.
Oceňuje přednosti svých spolužáků.
Dokáže podle kalendáře sledovat data narození členů
rodiny.
Najde v kalendáři data významných dnů.
Orientuje se v etapách průběhu lidského života.
Chápe pojmy dětství, dospívání, dospělost, stáří.
Dokáže zařadit členy své rodiny do jednotlivých etap.
Hovoří a tradicích a zvycích svého národa.
Definuje význam práce lidí.
Dokáže porovnat na příkladech minulost a současnost (
př. rozvoj techniky, móda, školství, doprava…)
Rozlišuje základní vlastnosti – tvar, rozměr, barvu,
teplotu, vůni…
Popíše vlastnosti a formy vody, chápe význam udržování
čistoty vody.
Popíše koloběh vody v přírodě.
Chápe význam vzduchu, dokáže vysvětlit nutnost čistoty
a ochrany ovzduší.
Popíše vlastnosti ohně, ví, jak se chránit před
nebezpečím spojeným s ohněm (požáry, blesk,
popáleniny).
Rozlišuje pojem hornina a nerost.
Orientuje se v problematice využívání a ochrany půdy.

a přírodní prvky krajiny.

Lidé kolem nás - právo a spravedlnost - základní lidská
práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
nesnášenlivost mezi lidmi.

Lidé a čas – kalendář, etapy lidského života, tradice a
zvyky, význam práce, porovnávání minulosti a
současnosti na příkladech.

Rozmanitost přírody - vzduch, voda, oheň, horniny,
nerosty, půda, ochrana a využití těchto zdrojů,
jednoduché pokusy, měření základních veličin,
chráněná území, botanické a zoologické zahrady.
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ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

3. ročník
Pod vedením učitele uskutečňuje jednoduché pokusy
(rozpouštění soli ve vodě, zjišťování rozměrů..).
Zaznamená zjištěné výsledky kresbou, slovem, písemně.
Zná základní jednotky délky, hmotnosti, času, teploty,
dokáže je pomocí jednoduchých nástrojů (metr, hodiny,
teploměr, váha) změřit.
Chápe význam chování živočichů v zajetí, dodržuje
pravidla chování při pohybu v chráněných územích,
zoologických či botanických zahradách.
Označí některé okrasné, užitkové a chráněné rostliny.
Dokáže vysvětlit pojmy bylina a dřevina.
Rozliší dřeviny a byliny na obrázcích i ve skutečném
životě.
Dokáže popsat tělo houby, hovoří o nebezpečí
konzumace některých druhů hub.
Dokáže popsat rozdíly mezi základními druhy živočichů.

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při Rozezná situace hromadného ohrožení.
mimořádných událostech
Popíše slovy i kresbou jak se chovat při mimořádných
událostech (povodeň, tornádo, epidemie nemoci, požár,
chemický poplach…)
Rozlišuje zvuk sirény.
Dokáže přivolat pomoc telefonicky.
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
Rozpozná brutalitu ve filmech, kreslených seriálech i
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
počítačových hrách a odmítá ji.
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování Chápe rozdíl mezi realitou a virtuálním světem.
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
Dává přednost potravinám nezbytným pro zdraví.
související s podporou zdraví a jeho preventivní
Odmítá nadměrnou konzumaci tučných a sladkých
ochranou
pokrmů.
Dokáže rozlišit potraviny a nápoje prospívající a

Život v přírodě – dřeviny, byliny, houby, savci, ptáci,
obojživelníci, plazi, ryby, hmyz.

Život v přírodě – dřeviny, byliny, houby, savci, ptáci,
obojživelníci, plazi, ryby, hmyz.

Život v přírodě – dřeviny, byliny, houby, savci, ptáci,
obojživelníci, plazi, ryby, hmyz.

Člověk a jeho zdraví – mimořádné události a jejich
řešení, film a jeho vliv na člověka, zdravé potraviny a
nebezpečí nadměrné konzumace tučných pokrmů,
návykové látky, osobní bezpečí.

Člověk a jeho zdraví – mimořádné události a jejich
řešení, film a jeho vliv na člověka, zdravé potraviny a
nebezpečí nadměrné konzumace tučných pokrmů,
návykové látky, osobní bezpečí.
Člověk a jeho zdraví – mimořádné události a jejich
řešení, film a jeho vliv na člověka, zdravé potraviny a
nebezpečí nadměrné konzumace tučných pokrmů,
návykové látky, osobní bezpečí.
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ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

3. ročník
neprospívající zdraví.
Dokáže sestavit jednoduchý jídelníček z potravin
podporujících zdraví.
Odmítá užívání návykových látek i experimentování s
nimi.
Popíše škodlivé účinky návykových látek na zdraví
člověka.
Důvěřuje rodičům i učitelům, dokáže se svěřit s
problémy.
Ví, že existují linky bezpečí a dětská krizová centra a
dokáže v případě potřeby vyhledat jejich pomoc.
Rozpozná znaky šikany i týrání.
Rozlišuje hlavní a vedlejší světové strany, rozliší
významné prvky v okolní krajině.
Snaží se orientovat v povoláních, v různých oblastech
života.
Žák se seznamuje s významem práce.
Žák se seznámí s jednoduchými pokusy.
Pamatuje si základní telefonní čísla, snaží se chovat
obezřetně při chování s neznámými lidmi, požádá o
pomoc pro sebe i jiné.

Člověk a jeho zdraví – mimořádné události a jejich
řešení, film a jeho vliv na člověka, zdravé potraviny a
nebezpečí nadměrné konzumace tučných pokrmů,
návykové látky, osobní bezpečí.
Lidé kolem nás - právo a spravedlnost - základní lidská
práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
nesnášenlivost mezi lidmi.

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého
Světové strany, zeměpisné dominanty v místní krajině.
bydliště a školy
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní
Lidé kolem nás.
činnosti
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti
Význam práce, nejběžnější povolání, lidské činnosti.
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu
Jednoduché pokusy a měření základních veličin.
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s
Chování v mimořádných situacích.
neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při Dokáže telefonicky přivolat pomoc.
Mimořádné události a jejich řešení.
mimořádných událostech (mdú)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Řízený rozhovor, diskuse.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vycházka, statistika automobilů v okolí školy (5 minut počítání), černé skládky.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Dotazník – rozbor, diskuse, reflexe.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.8 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Přírodověda
Člověk a jeho svět
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu přírodověda je zaměřeno především na:
- utváření prvotního uceleného obrazu světa.
- získávání základních vědomostí o Zemi, člověku, přírodě a technice.
- pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí, na poznávání sebe i
nejbližšího okolí.
- poznávání souvislosti mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím i mezi člověkem a ostatní
biosférou.
- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy.
- vnímání lidí a vztahů mezi nimi.
- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů.
- porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům.
- chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
V rámci přírodovědy je realizována i výchova ke zdraví, která je zde koncipována jako cílené upevňování a
rozšiřování základních poznatků a dovedností v oblasti péče o zdraví, osobní hygieny, vztahů mezi lidmi,
osobního bezpečí, které žáci získali v prvouce i ve vlastních rodinách. Důraz se také klade na základy
sexuální a rodinné výchovy a etiku dospívání.
Při výuce využíváme konkrétní zkušenosti žáků, přímé pozorování při vycházkách a exkurzích.
Vedeme žáky k tomu, aby chápali život v souvislostech, učili se porozumět vztahům v přírodě a přírodních
společenstvech a aktivně se zapojovali do ochrany životního prostředí. Důležité je, aby si uvědomili princip
rovnováhy v přírodě a důsledky jejího porušení. Žáci se seznamují se zásadami správné výživy a důležitostí
pohybových aktivit. Učí se také základům první pomoci a seznamují se s nebezpečím návykových látek. V
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Přírodověda
kapitolách o neživé přírodě se seznamují se základními poznatky o látkách a jejich vlastnostech, o
základních fyzikálních veličinách a jejich měření. Zvlášť se zabýváme vzduchem a vodou. Zde se propojuje
problematika přírody živé a neživé. Žáci si uvědomují postavení Země ve Vesmíru, příčiny střídání dne a
noci a ročních období a význam Slunce pro život na Zemi.
Předmět je zařazen ve čtvrtém a pátém ročníku, vždy s dotací dvě hodiny týdně.






Člověk a jeho svět

Prvouka
Přírodopis
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žáci: aktivně využívají různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky, lidi,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové internet…), propojují časové, historické, zeměpisné a kulturní informace.
kompetence žáků
: učí se pozorovat přírodu a zaznamenávat výsledky svých měření a pozorování. : vyjádří vlastními slovy
obsah získaných informací i jejich význam.
: poznávají podstatu zdraví i příčiny nemocí.
: mají pozitivní vztah k učení.
: propojují nově získané informace s předešlými zkušenostmi.
Učitel : umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu. : pomáhá
žákům při řešení a třídění informací podle zvolených nebo zadaných
kritérií.
: motivuje žáky pro celoživotní učení.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci : učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích.
: učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.
: problém analyzují z různých hledisek.
: upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých.
: předvídají, jaké situace mohou nastat při řešení jednoduchých problémů.

184

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Název předmětu

Přírodověda
Učitel : učí žáky pracovat s odbornou literaturou a využívat různých informačních
zdrojů.
: zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami.
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
Žáci : rozšiřují si slovní zásobu v osvojovaných tématech.
: vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli, používá pro to jednoznačná a
výstižná pojmenování.
: při popisu situací nebo vyprávění příběhů ze života postupují chronologicky od
počátku do konce.
: předkládají vlastní názory, argumentují v jejich prospěch a obhajují je.
Učitel : vede žáky k používání správné terminologie.
: podporuje u žáků prezentace jejich myšlenek a názorů a zdůvodňování svých závěrů.
: začleňuje metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vede děti ke spolupráci při vyučování.
Kompetence sociální a personální:
Žáci : pracují ve skupinách a podílí se na vytvoření pravidel spolupráce.
: rozdělí si ve skupině úkol na části a přijmou svou část, včetně zodpovědnosti za její
plnění.
: zdržuje se posměšků nebo opovržení nad prací druhých, oceňují úspěchy ostatních.
: respektují názory druhých.
: přispívají k diskusi.
: ochotně vyhoví při žádosti o pomoc.
Učitel : zadává takové úkoly, aby žáci mohli pracovat ve skupinách.
: vede žáky k oceňování svých názorů a přínosů.
: vede žáky k ohleduplnosti a vzájemné úctě.
Kompetence občanské:
Žáci : přijímá názory nebo přesvědčení druhých jako možné, svůj názor předkládá také jako
jeden z možných a opírá ho o argumenty.
: jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo ni.
: respektují základní jednoduchá pravidla trvale udržitelného života.
: pozná a popíše i předvede některé záchranné postupy při krizových situacích (úraz,
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Přírodověda
požár apod.).
Učitel : vede žáky k respektování pravidel.
: buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě.
: pomáhá u žáků vytvářet zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví a život člověka.
: Rozvíjí v žácích ekologické myšlení a velký důraz je klade také na environmentální výchovu (třídění
odpadů, chování ve volné přírodě, problémy globálního oteplování atd.).
Kompetence pracovní:
Žáci : dokáží si zvolit a připravit vhodné pracovní místo.
: naplánuje si práci do jednotlivých kroků.
: pracují podle jednoduchého návodu.
: volí takové postupy, které jsou nejšetrnější ve vztahu k životnímu prostředí.
: pod vedením učitele dodržují bezpečnostní pravidla při práci.
Učitel : vede k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
: doplňuje výuku o praktické exkurze.
: učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení.
: organizuje práci ve skupinách.
Přírodověda

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a Definuje rozdíl mezi živou a neživou přírodou.
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
Charakterizuje vztahy organismů a neživé přírody na
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
příkladech získávání potravy, ochrany před nepřáteli,
činností člověka
poskytování úkrytů…
Chápe význam principu rovnováhy v přírodě.

Učivo
Rozmanitost přírody – živá a neživá příroda, životní
prostředí a jeho ochrana, sběr druhotných surovin a
třídění odpadu, recyklace, základní ekosystémy,
přizpůsobení se organismů prostředí, houby, stavba
těla hub, les, jehličnaté a listnaté stromy, rostliny
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ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

4. ročník
Vyjádří vlastními slovy, jaký má člověk vliv na prostředí.
Vysvětlí význam ochrany životního prostředí.
Zapojuje se do sběru druhotných surovin.
Třídí odpad.
Vysvětlí pojem recyklace.
Pozná ekosystémy typu les, louka, rybník, pole, zahrada,
louka…
Dokáže uvést typické zástupce rostlin a živočichů pro
jednotlivé ekosystémy.
Charakterizuje vztahy mezi jednotlivými ekosystémy.
Vysvětlí, jak přečkávají někteří živočichové zimu (zimní
spánek, shromažďování zásob, úkryty…).
Popíše, jak přezimují určité druhy rostlin a živočichů
(hmyz, opad listů, oddenky, hlízy….).
Definuje pojem zimní spánek.
Vysvětlí, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin,
uvede zástupce stěhovavých ptáků.
Popíše, jak se mění srst některých živočichů v souvislosti
s ročními obdobími.
Uvede na příkladech rostlin, jak přečkávají nepříznivé
podmínky.
Charakterizuje rozdíl mezi stromy v zimním a letním
období.
Vysvětlí, jak se mění rostliny v průběhu dne (zavírání
květů za šera…).
Pozná nejznámější druhy hub a určí, zda jsou jedovaté.
Samostatně pracuje s atlasem hub.
Vyjmenuje jednotlivé části těla houby, dokáže je popsat.
Pojmenuje nejznámější kulturní i plané rostliny, je
schopen je rozpoznat v přírodě i na obrázcích.
Pozná nejznámější listnaté a jehličnaté stromy ve svém
okolí.
Pozná les smíšený, jehličnatý a listnatý.
Dokáže vysvětlit pojmy bučina, doubrava, smrčina…

léčivé a jedovaté, zemědělské rostliny a jejich význam,
ovoce a zelenina, stavba těla rostliny, výživa hub a
zelených rostlin, příprava rostlin a živočichů na zimu.

Rozmanitost přírody – živá a neživá příroda, životní
prostředí a jeho ochrana, sběr druhotných surovin a
třídění odpadu, recyklace, základní ekosystémy,
přizpůsobení se organismů prostředí, houby, stavba
těla hub, les, jehličnaté a listnaté stromy, rostliny
léčivé a jedovaté, zemědělské rostliny a jejich význam,
ovoce a zelenina, stavba těla rostliny, výživa hub a
zelených rostlin, příprava rostlin a živočichů na zimu.
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ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

4. ročník
Vysvětlí, co jsou rostlinná patra.
Pojmenuje nejznámější léčivé a jedovaté rostliny.
Vysvětlí nebezpečnost jedovatých rostlin.
Chápe význam sběru léčivých rostlin a aktivně se do
sběru zapojuje.
Dokáže rozeznat rostliny typu jabloň – hrušeň, smrk –
modřín…,
uvede nejznámější znaky těchto rostlin.
Pojmenuje běžné druhy zeleniny a ovoce.
Označí běžné zemědělské plodiny, vysvětlí jejich význam
a použití.
Rozliší základní orgány rostlin, zná jejich funkci.
Uvede rozdíl mezi výživou zelených rostlin a hub.
Vyjmenuje základní jednotky hmotnosti, času, teploty a
objemu.
Samostatně pracuje s váhami, podle nich určuje
hmotnost tělesa v gramech a kilogramech.
Dokáže změřit objem s využitím odměrného válce v
mililitrech a litrech.
Pomocí teploměru dokáže změřit teplotu(ve °C).
Měří čas na hodinkách i stopkách.
Vyjmenuje hlavní i vedlejší světové strany.
Nakreslí směrovou růžici.
Dokáže podle kompasu (buzoly) určit sever.
Popíše, podle čeho lze v přírodě určit světové strany
(mraveniště, letokruhy..).
Vysvětlí význam magnetu a jeho využití v praxi.
Charakterizuje hlavní rozdíl mezi nerosty a horninami.
Pozná podle obrázku i v přírodě základní nerosty
(křemen, sůl kamenná….).
Pozná podle obrázku i v přírodě základní horniny (žula,
pískovec…).
Vysvětlí příčiny zvětrávání hornin.
Vysvětlí samostatně vznik půdy.

Neživá příroda, rostliny a živočichové v zimě – měření
vlastností látek - objemu, hmotnosti, času a teploty.
Světové strany, kompas, magnet, horniny a nerosty,
vznik půdy.

Neživá příroda, rostliny a živočichové v zimě – měření
vlastností látek - objemu, hmotnosti, času a teploty.
Světové strany, kompas, magnet, horniny a nerosty,
vznik půdy.

Neživá příroda, rostliny a živočichové v zimě – měření
vlastností látek - objemu, hmotnosti, času a teploty.
Světové strany, kompas, magnet, horniny a nerosty,
vznik půdy.
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ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)

4. ročník

Definuje své postavení v rodině, svá práva a povinnosti.
Rozumí skutečnosti, že složení rodiny se v průběhu
života mění.
Vysvětlí pojmy manželství, rozvod, náhradní rodinná
péče.
Uvědomuje si, že o intimních záležitostech se na
veřejnosti nemluví, uvědomuje si nevhodnost
vulgárních slov.
Chápe pojem pohlavní zneužití, dokáže vysvětlit, kdy se
o něj jedná.
Uvědomuje si, že všechny pohlavní aktivity s dítětem
jsou trestné.
Vysvětlí, kam se lze obrátit při podezření na pohlavní
zneužívání.
Dodržuje pravidla soužití ve škole.
Chová se ohleduplně k druhému pohlaví.
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
Sestaví režim svého dne a dokáže jej zhodnotit.
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem Snaží se o zlepšení náplně volného času.
na oprávněné nároky jiných osob
Využívá efektivně a vhodně svůj volný čas.
Chápe význam pohybových aktivit, provozuje je.

Lidé kolem nás – vztahy mezi lidmi, postavení členů
rodiny, pravidla soužití ve škole i mimo ni, pohlavní
zneužívání.

Člověk a jeho zdraví - denní režim, pohybový režim,
účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví,
prevence zneužívání návykových látek, účinky
návykových látek, způsoby odmítání návykových látek,
užívání léků, centra odborné pomoci, první pomoc ,
lékařská prevence, nemoci a jejich příznaky, měření
teploty, obvazová technika, základní živiny, civilizační
choroby, vztahy mezi lidmi.
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
V modelových situacích ukáže, jak by se správně
Člověk a jeho zdraví - denní režim, pohybový režim,
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích zachoval v případě osobního ohrožení. (Přivolání
účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví,
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
pomoci, útěk, křik, protiútok…).
prevence zneužívání návykových látek, účinky
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
Uvědomuje si, že někteří lidé využívají různé „triky“, aby návykových látek, způsoby odmítání návykových látek,
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
přiměli děti k určitému chování.
užívání léků, centra odborné pomoci, první pomoc ,
Vybaví si nebezpečná místa ve svém okolí, nenavštěvuje lékařská prevence, nemoci a jejich příznaky, měření
je.
teploty, obvazová technika, základní živiny, civilizační
Vždy pravdivě informuje rodiče o tom, kde se bude
choroby, vztahy mezi lidmi.
zdržovat.
Hovoří o tom, jak se zachovat při mimořádných
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4. ročník

událostech, předvádí na modelových situacích.
Vyjmenuje krizová telefonní čísla ( 150,158,155,112 –
specifikuje je).
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené Vyjmenuje nejběžnější legální i nelegální návykové látky,
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
popíše jejich účinky na zdraví člověka.
Ovládá způsoby odmítání návykových látek., předvádí v
modelových situacích.
Hledá vhodnější činnosti než je zneužívání návykových
látek.
Neužívá žádné léky bez vědomí lékaře a rodičů.
Vysvětlí nebezpečí samovolného užívání léků.
Dokáže v telefonních seznamech, v knihovně či na
internetu vyhledat adresy a telefonní čísla center
odborné pomoci a použít je.
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
Zvládá základní obvazovou techniku.
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Popíše a předvede na modelových situacích, jak ošetřit
běžná poranění (drobná řezná ranka, odřenina….).
Navrhuje , jak lze předcházet některým úrazům.
na modelových situacích předvádí přivolání lékařské
pomoci.

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

Člověk a jeho zdraví - denní režim, pohybový režim,
účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví,
prevence zneužívání návykových látek, účinky
návykových látek, způsoby odmítání návykových látek,
užívání léků, centra odborné pomoci, první pomoc ,
lékařská prevence, nemoci a jejich příznaky, měření
teploty, obvazová technika, základní živiny, civilizační
choroby, vztahy mezi lidmi.

Člověk a jeho zdraví - denní režim, pohybový režim,
účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví,
prevence zneužívání návykových látek, účinky
návykových látek, způsoby odmítání návykových látek,
užívání léků, centra odborné pomoci, první pomoc ,
lékařská prevence, nemoci a jejich příznaky, měření
teploty, obvazová technika, základní živiny, civilizační
choroby, vztahy mezi lidmi.
Vyjmenuje běžné nemoci a charakterizuje jejich
Člověk a jeho zdraví - denní režim, pohybový režim,
příznaky. Vysvětlí cesty přenosu u některých běžných
účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví,
onemocnění.
prevence zneužívání návykových látek, účinky
Vysvětlí pojem infekční onemocnění.
návykových látek, způsoby odmítání návykových látek,
Dokáže změřit teplotu, přiložit obklad, připravit bylinný užívání léků, centra odborné pomoci, první pomoc ,
čaj.
lékařská prevence, nemoci a jejich příznaky, měření
teploty, obvazová technika, základní živiny, civilizační
choroby, vztahy mezi lidmi.
Rozlišuje základní živiny typu bílkoviny, tuky, sacharidy, Člověk a jeho zdraví - denní režim, pohybový režim,
vitamíny…
účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví,
Vysvětlí význam základních živin pro lidský organismus. prevence zneužívání návykových látek, účinky
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů,
návykových látek, způsoby odmítání návykových látek,
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ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává
propojenost živé a neživé přírody

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující
se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení
organismů prostředí

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny
dospělých při mimořádných událostech

4. ročník
vitamínů..
Popíše, jaký má vliv stravování na zdraví člověka.
Chápe nebezpečí obezity i srdečních onemocnění z
nezdravého stravování.
Preferuje potraviny zdravé výživy.
Sestaví jídelníček podle zásad zdravé výživy.
Uvědomuje si rozdíly mezi stravovacími zvyklostmi v
rodině a doporučovanými zásadami zdravé výživy.
Dokáže se vcítit do problémů druhých, vyjádří soucit.
Dokáže projevit úctu a respekt.
Chápe význam dobrých vztahů mezi lidmi.
Nedůvěřuje cizím lidem, dokáže odbýt rázně cizího
člověka v souvislosti se svou ochranou
Definuje rozdíl mezi živou a neživou přírodou. Uvede
příklady živé a neživé přírody. Vyjádří vlastními slovy,
jaký má člověk vliv na prostředí.

užívání léků, centra odborné pomoci, první pomoc ,
lékařská prevence, nemoci a jejich příznaky, měření
teploty, obvazová technika, základní živiny, civilizační
choroby, vztahy mezi lidmi.

Lidé kolem nás – vztahy mezi lidmi, postavení členů
rodiny, pravidla soužití ve škole i mimo ni, pohlavní
zneužívání.

Živá a neživá příroda, životní prostředí a jeho ochrana,
sběr druhotných surovin a třídění odpadu, recyklace,
základní ekosystémy, přizpůsobení se organismů
prostředí, houby, stavba těla hub, les, jehličnaté a
listnaté stromy, rostliny léčivé a jedovaté, zemědělské
rostliny a jejich význam, ovoce a zelenina, stavba těla
rostliny, výživa hub a zelených rostlin, příprava rostlin
a živočichů na zimu.
Pozná ekosystémy typu les, louka, rybník, pole, zahrada, Živá a neživá příroda, životní prostředí a jeho ochrana,
louka… Dokáže uvést typické zástupce rostlin a živočichů sběr druhotných surovin a třídění odpadu, recyklace,
pro jednotlivé ekosystémy. Pozná nejznámější druhy hub základní ekosystémy, přizpůsobení se organismů
a určí, zda jsou jedovaté. Pozná nejznámější listnaté a
prostředí, houby, stavba těla hub, les, jehličnaté a
jehličnaté stromy. Pozná les smíšený, jehličnatý a
listnaté stromy, rostliny léčivé a jedovaté, zemědělské
listnatý. Pojmenuje běžné druhy zeleniny a ovoce.
rostliny a jejich význam, ovoce a zelenina, stavba těla
Označí běžné zemědělské plodiny.
rostliny, výživa hub a zelených rostlin, příprava rostlin
a živočichů na zimu.
Rozliší, co jsou mimořádné události, dokáže reagovat
Denní režim, pohybový režim, účelné způsoby chování
vhodným způsobem na pokyny dospělých při
v situacích ohrožujících zdraví, mimořádné události a
mimořádných událostech.
chování při mimořádných událostech, prevence
zneužívání návykových látek, účinky návykových látek,
způsoby odmítání návykových látek, užívání léků,
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ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou
dopravní situaci na hřišti

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky

4. ročník
centra odborné pomoci, první pomoc , lékařská
prevence, nemoci a jejich příznaky, měření teploty,
obvazová technika, základní živiny, civilizační choroby,
vztahy mezi lidmi, pravidla silničního provozu,
bezpečný pohyb na silnici.
V modelových situacích ukáže, jak by se správně
Denní režim, pohybový režim, účelné způsoby chování
zachoval v případě osobního ohrožení. (Přivolání
v situacích ohrožujících zdraví, mimořádné události a
pomoci, útěk, křik, protiútok…), vyjmenuje krizová
chování při mimořádných událostech, prevence
telefonní čísla ( 150,158,155,112 – specifikuje je), hovoří zneužívání návykových látek, účinky návykových látek,
o tom, jak se zachovat při mimořádných událostech,
způsoby odmítání návykových látek, užívání léků,
předvádí na modelových situacích.
centra odborné pomoci, první pomoc , lékařská
prevence, nemoci a jejich příznaky, měření teploty,
obvazová technika, základní živiny, civilizační choroby,
vztahy mezi lidmi, pravidla silničního provozu,
bezpečný pohyb na silnici.
Orientuje se v základních pravidlech silničního provozu. Denní režim, pohybový režim, účelné způsoby chování
Zná základní dopravní značky. Správně vyhodnocuje
v situacích ohrožujících zdraví, mimořádné události a
jednoduché dopravní situace na dopravním hřišti.
chování při mimořádných událostech, prevence
zneužívání návykových látek, účinky návykových látek,
způsoby odmítání návykových látek, užívání léků,
centra odborné pomoci, první pomoc , lékařská
prevence, nemoci a jejich příznaky, měření teploty,
obvazová technika, základní živiny, civilizační choroby,
vztahy mezi lidmi, pravidla silničního provozu,
bezpečný pohyb na silnici.
Vyjmenuje nejběžnější legální i nelegální návykové látky, Denní režim, pohybový režim, účelné způsoby chování
popíše jejich účinky na zdraví člověka. Ovládá způsoby
v situacích ohrožujících zdraví, mimořádné události a
odmítání návykových látek, předvádí v modelových
chování při mimořádných událostech, prevence
situacích.
zneužívání návykových látek, účinky návykových látek,
způsoby odmítání návykových látek, užívání léků,
centra odborné pomoci, první pomoc , lékařská
prevence, nemoci a jejich příznaky, měření teploty,
obvazová technika, základní živiny, civilizační choroby,
vztahy mezi lidmi, pravidla silničního provozu,
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4. ročník

bezpečný pohyb na silnici.
ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě
Zvládá základní obvazovou techniku. Popíše a předvede Denní režim, pohybový režim, účelné způsoby chování
nutnosti zajistí lékařskou pomoc
na modelových situacích, jak ošetřit běžná poranění
v situacích ohrožujících zdraví, mimořádné události a
(drobná řezná ranka, odřenina….). Na modelových
chování při mimořádných událostech, prevence
situacích předvádí přivolání lékařské pomoci.
zneužívání návykových látek, účinky návykových látek,
způsoby odmítání návykových látek, užívání léků,
centra odborné pomoci, první pomoc , lékařská
prevence, nemoci a jejich příznaky, měření teploty,
obvazová technika, základní živiny, civilizační choroby,
vztahy mezi lidmi, pravidla silničního provozu,
bezpečný pohyb na silnici.
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití Definuje své postavení v rodině, svá práva a povinnosti. Vztahy mezi lidmi, postavení členů rodiny, pravidla
ve škole, v rodině, v obci (městě)
Dodržuje pravidla soužití ve škole. Chová se ohleduplně k soužití ve škole i mimo ni, pohlavní zneužívání.
ostatním občanům obce, respektuje pravidla slušného
chování.
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování
Rozlišuje vhodné a nevhodné chování svých vrstevníků i Vztahy mezi lidmi, postavení členů rodiny, pravidla
vrstevníků a dospělých
dospělých. Umí na nevhodné chování upozornit, ví, kam soužití ve škole i mimo ni, pohlavní zneužívání.
a na koho se obrátit.
ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a
Zná základní povinnosti i práva žáka základní školy,
Vztahy mezi lidmi, postavení členů rodiny, pravidla
povinnosti žáka školy
dodržuje je, respektuje školní řád, umí slušně a vhodně soužití ve škole i mimo ni, pohlavní zneužívání.
vyjádřit svůj názor.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vycházka do okolí ZŠ a Velvar, pozorování vlivu člověka na životní prostředí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti a soustředění, řešení problémů při měření hmotnosti, času, teploty a objemu.
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník





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





RVP výstupy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Užívá třídění organismů na skupiny podle diakritických
znaků.
Rozlišuje rostliny semenné a výtrusné.
Vysvětlí rozdíl mezi dřevinami a bylinami, uvede
zástupce.
Samostatně dělí živočichy na obratlovce a bezobratlé,
uvádí příklady.
Vyjmenuje skupiny obratlovců – ptáci, savci, ryby,
obojživelníci , plazi.
Jednotlivé skupiny charakterizuje, uvádí zástupce.
Samostatně pracuje s různými atlasy
Rozliší základní podnebné pásy a charakterizuje rozdíly v
rozvoji života v těchto oblastech.
Definuje pojmy podnebí a počasí.
Pomocí mapy, atlasů, internetu a literatury vyhledává
organismy žijící v různých částech světa.
Vysvětlí pojem potravní řetězec.
Dokáže samostatně zařadit některé organismy do
jednotlivých podnebných pásů.
Uvede příklady tropického ovoce.
Vysvětlí význam zoologických a botanických zahrad.
Vysvětlí negativní důsledky přenášení organismů
člověkem do jiných oblastí (př. mandelinka bramborová,
krysy, králíci…)
Popíše zásahy člověka do ekosystémů u nás i v jiných
zemích.
Vysvětlí pojem ohrožený druh.
Uvede příklady národních parků, chráněných krajinných
oblastí a vysvětlí jejich význam.

Učivo
Rozmanitost přírody - rostliny semenné a výtrusné,
dřeviny a byliny, obratlovci a bezobratlí, základní
skupiny obratlovců, podnebné pásy, potravní řetězec,
tropické ovoce, botanické a zoologické zahrady,
zásahy člověka do jiných ekosystémů, životní
prostředí, národní parky, chráněné krajinné oblasti,
rezervace, jednoduché pokusy a jejich záznam. Země
ve vesmíru – Slunce, sluneční soustava, Země a její
postavení ve vesmíru, Mléčná dráha, Měsíc, dobývání
vesmíru, pohyby Země a jejich důsledky, globus.
Rozmanitost přírody - rostliny semenné a výtrusné,
dřeviny a byliny, obratlovci a bezobratlí, základní
skupiny obratlovců, podnebné pásy, potravní řetězec,
tropické ovoce, botanické a zoologické zahrady,
zásahy člověka do jiných ekosystémů, životní
prostředí, národní parky, chráněné krajinné oblasti,
rezervace, jednoduché pokusy a jejich záznam. Země
ve vesmíru – Slunce, sluneční soustava, Země a její
postavení ve vesmíru, Mléčná dráha, Měsíc, dobývání
vesmíru, pohyby Země a jejich důsledky, globus.
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ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení

5. ročník
Definuje pojem rezervace
Chápe člověka jako součást přírody.
Definuje podmínky života na Zemi.
Rozpoznává známé horniny a nerosty.
Vysvětlí význam energetických surovin.
Hovoří o stavu životního prostředí v české republice i ve
svém regionu.
Uvádí důležité údaje o jeho narušení a možnostech
ochrany.
Uvádí příklady poškozování a tvorby životního prostředí.
Jmenuje příklady chráněných území přírody v regionu.
Uvádí možnosti rekreace v České republice.
Provádí jednoduché pokusy, průběh i výsledky
zaznamenává.
Hodnotí výsledky pokusu.
Definuje Slunce jako zdroj tepla a světla – základních
podmínek života.
Hovoří o Slunci a sluneční soustavě.
Vyjmenuje planety sluneční soustavy.
Zařadí Zemi mezi planety sluneční soustavy, určí její
polohu mezi ostatními planetami.
Vysvětlí pojem Mléčná dráha.
Popíše Měsíc jako přirozenou družici Země.
Uvede příklady dobývání vesmíru.
Definuje pojmy: vesmír, hvězda, planeta, družice,
gravitace.
Vysvětlí termíny: Letní a zimní slunovrat, jarní a
podzimní rovnodennost.
Uvede důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem
Slunce.
Ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu.
Chová se bezpečně v sociálním kontaktu s vrstevníky.
Rozeznává rozdíly mezi jednotlivými spolužáky,
respektuje jejich odlišnosti.

Podmínky života na Zemi, nerosty a horniny,
energetické suroviny.

Podmínky života na Zemi, nerosty a horniny,
energetické suroviny.

Podmínky života na Zemi, nerosty a horniny,
energetické suroviny.
Podmínky života na Zemi, nerosty a horniny,
energetické suroviny.

Lidé kolem nás – sociální kontakt, respekt a
kompromis, životní prostředí a možnosti jeho zlepšení.

195

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Přírodověda

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

5. ročník
Je schopen uznat svou chybu.
Dokáže se podřídit většině, hledá kompromisy.
Hájí svůj názor s dodržováním pravidel slušného
chování.
Přispívá k udržování čistého životního prostředí v obci,
navrhuje možnosti zlepšení životního prostředí.
Definuje význam třídění odpadu.
Popisuje změny v přírodním prostředí a s problémy s
tím spojené.
Popíše základní stavbu a funkci povrchu těla člověka.
Vyjmenuje smysly a popíše jejich funkci.
Pojmenuje nejdůležitější kosti a svaly v těle člověka.
Vysvětlí význam opěrné a svalové soustavy pro pohyb
člověka.
Vysvětlí ochranou funkci opěrné soustavy.
Vysvětlí, co patří do centrálního nervového systému a
vysvětlí jeho funkci.
Pojmenuje části trávící soustavy, vysvětlí průběh
trávení.
Pojmenuje části dýchací soustavy, vysvětlí princip
dýchání.
Pojmenuje části vylučovací soustavy a charakterizuje její
význam.
Pojmenuje části rozmnožovací soustavy u muže i ženy.
Vysvětlí pojmy menstruace, oplodnění, porod.
Vyjmenuje jednotlivé etapy lidského života.
Samostatně hovoří o vzniku života a narození dítěte.
Popíše, jak se starat o novorozeně a kojence.
Popíše jednotlivé etapy ve vývoji dítěte.
Popíše tělo muže i ženy a formuluje hlavní rozdíly.

Podmínky života na Zemi, nerosty a horniny,
energetické suroviny.

Člověk a jeho zdraví - kůže, opěrná a svalová soustava,
nervová soustava, trávící soustava, dýchací soustava,
vylučovací soustava, rozmnožovací soustava,základy
rodinné a sexuální výchovy, rozdíly ve stavbě těla
muže a ženy, změny v těle dívek a chlapců v období
puberty, vývoj dítěte před narozením a po narození,
podpora a ochrana zdraví, chování k druhému pohlaví,
HIV, osobní bezpečí, bezpečné způsoby chování,
šikana, odborné instituce.

Člověk a jeho zdraví - kůže, opěrná a svalová soustava,
nervová soustava, trávící soustava, dýchací soustava,
vylučovací soustava, rozmnožovací soustava,základy
rodinné a sexuální výchovy, rozdíly ve stavbě těla
muže a ženy, změny v těle dívek a chlapců v období
puberty, vývoj dítěte před narozením a po narození,
podpora a ochrana zdraví, chování k druhému pohlaví,
HIV, osobní bezpečí, bezpečné způsoby chování,
šikana, odborné instituce.

196

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Přírodověda
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku

5. ročník
Zhodnotí reklamu z hlediska výživy podporující zdraví.
Dbá o pravidelnou tělesnou a intimní hygienu.
Vysvětlí pojem HIV a možné cesty přenosu.
Uvede příklady možnosti ochrany.
Chápe, že některé informace o lásce, přátelství a
rodičovství, ztvárněné v televizi, časopisech i na
internetu neodpovídají běžné situaci.
Ví, že dítě má právo na své bezpečí a nikdo mu nesmí
ubližovat ani ho týrat.
Dokáže se svěřit důvěryhodné osobě.
Chová se bezpečně v sociálním kontaktu s vrstevníky.
Popíše a v modelových situacích ukáže bezpečné
způsoby chování dítěte v různých prostředích (výtah,
veřejné toalety, sklep, schodiště, dopravní prostředky…)
Chápe pojem šikana, ví, kde hledat pomoc.
Uvědomuje si, že zneužívání návykových látek ohrožuje
bezpečnost v dopravě.
Odmítá cestovat s osobou, o které ví, že je pod vlivem
návykových látek.
Odsuzuje řízení dopravních prostředků po požití
alkoholu, vysvětlí, jaká hrozí nebezpečí.
Chápe, že setkání s lidmi agresivními, pod vlivem
alkoholu a drog znamená pro děti možné nebezpečí.
Popíše nebezpečná místa ve svém okolí, svým chováním
předchází možným nebezpečím.
Používá adresy a telefonní čísla odborných institucí
poskytujících pomoc v nesnázích a kontaktuje se s nimi
v případě potřeby
Popíše změny probíhající v těle dívek i chlapců v období
puberty typu menstruace, druhotné pohlavní znaky,
poluce…
Chápe změny v chování chlapců i dívek v období
puberty.
Chová se asertivně.

Lidé kolem nás – sociální kontakt, respekt a
kompromis, životní prostředí a možnosti jeho zlepšení.

Člověk a jeho zdraví - kůže, opěrná a svalová soustava,
nervová soustava, trávící soustava, dýchací soustava,
vylučovací soustava, rozmnožovací soustava,základy
rodinné a sexuální výchovy, rozdíly ve stavbě těla
muže a ženy, změny v těle dívek a chlapců v období
puberty, vývoj dítěte před narozením a po narození,
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ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná
způsob péče o drobná domácí zvířata

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí
pomáhají a které ho poškozují

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými

5. ročník
Dokáže otevřeně a klidně říct, co cítí a potřebuje.
Vyjádří jednoznačně co chce a nechce.
Dokáže ustoupit nebo řešit situaci kompromisem.
Vyjmenuje a charakterizuje jednotlivá roční období,
definuje Slunce jako zdroj tepla a světla – základních
podmínek života, vyjmenuje planety sluneční soustavy,
popíše Měsíc jako přirozenou družici Země, ukáže pohyb
Země a jeho důsledky na globusu.

podpora a ochrana zdraví, chování k druhému pohlaví,
HIV, osobní bezpečí, bezpečné způsoby chování,
šikana, odborné instituce.
Rostliny semenné a výtrusné, dřeviny a byliny,
obratlovci a bezobratlí, základní skupiny obratlovců,
podnebné pásy, potravní řetězec, tropické ovoce,
botanické a zoologické zahrady, zásahy člověka do
jiných ekosystémů, životní prostředí, národní parky,
chráněné krajinné oblasti, rezervace, jednoduché
pokusy a jejich záznam. Země ve vesmíru – Slunce,
sluneční soustava, Země a její postavení ve vesmíru,
Mléčná dráha, Měsíc, dobývání vesmíru, pohyby Země
a jejich důsledky, globus.
Pečuje o pokojové rostliny, hovoří o správné péči o
Rostliny semenné a výtrusné, dřeviny a byliny,
domácí zvířata, pozná domácí zvířata.
obratlovci a bezobratlí, základní skupiny obratlovců,
podnebné pásy, potravní řetězec, tropické ovoce,
botanické a zoologické zahrady, zásahy člověka do
jiných ekosystémů, životní prostředí, národní parky,
chráněné krajinné oblasti, rezervace, jednoduché
pokusy a jejich záznam. Země ve vesmíru – Slunce,
sluneční soustava, Země a její postavení ve vesmíru,
Mléčná dráha, Měsíc, dobývání vesmíru, pohyby Země
a jejich důsledky, globus.
Uvádí příklady poškozování a tvorby životního prostředí, Rostliny semenné a výtrusné, dřeviny a byliny,
třídí odpad.
obratlovci a bezobratlí, základní skupiny obratlovců,
podnebné pásy, potravní řetězec, tropické ovoce,
botanické a zoologické zahrady, zásahy člověka do
jiných ekosystémů, životní prostředí, národní parky,
chráněné krajinné oblasti, rezervace, jednoduché
pokusy a jejich záznam. Země ve vesmíru – Slunce,
sluneční soustava, Země a její postavení ve vesmíru,
Mléčná dráha, Měsíc, dobývání vesmíru, pohyby Země
a jejich důsledky, globus.
Provádí jednoduché pokusy, hodnotí výsledky pokusu.
Rostliny semenné a výtrusné, dřeviny a byliny,
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látkami

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a
návyky související s preventivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku (mdú)

5. ročník
obratlovci a bezobratlí, základní skupiny obratlovců,
podnebné pásy, potravní řetězec, tropické ovoce,
botanické a zoologické zahrady, zásahy člověka do
jiných ekosystémů, životní prostředí, národní parky,
chráněné krajinné oblasti, rezervace, jednoduché
pokusy a jejich záznam. Země ve vesmíru – Slunce,
sluneční soustava, Země a její postavení ve vesmíru,
Mléčná dráha, Měsíc, dobývání vesmíru, pohyby Země
a jejich důsledky, globus.
Účelně chrání své zdraví, vyhýbá se nebezpečným
Kůže, opěrná a svalová soustava, řídící soustava,
místům, dodržuje preventivní opatření vztahující se k
trávící soustava, dýchací soustava, vylučovací
ochraně zdraví, referuje zdravý životní styl.
soustava, rozmnožovací soustava, základy rodinné a
sexuální výchovy, rozdíly ve stavbě těla muže a ženy,
změny v těle dívek a chlapců v období puberty, vývoj
dítěte před narozením a po narození, podpora a
ochrana zdraví, chování k druhému pohlaví, HIV,
osobní bezpečí, bezpečné způsoby chování, šikana,
odborné instituce.
Vyjmenuje jednotlivé etapy lidského života,
Kůže, opěrná a svalová soustava, řídící soustava,
charakterizuje základní rozdíly mezi nimi.
trávící soustava, dýchací soustava, vylučovací
soustava, rozmnožovací soustava, základy rodinné a
sexuální výchovy, rozdíly ve stavbě těla muže a ženy,
změny v těle dívek a chlapců v období puberty, vývoj
dítěte před narozením a po narození, podpora a
ochrana zdraví, chování k druhému pohlaví, HIV,
osobní bezpečí, bezpečné způsoby chování, šikana,
odborné instituce.
Chová se ohleduplně k druhému pohlaví, chápe změny v Kůže, opěrná a svalová soustava, řídící soustava,
chování chlapců i dívek v období puberty, chová se
trávící soustava, dýchací soustava, vylučovací
asertivně.
soustava, rozmnožovací soustava, základy rodinné a
Dokáže otevřeně a klidně říct, co cítí a potřebuje,
sexuální výchovy, rozdíly ve stavbě těla muže a ženy,
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování změny v těle dívek a chlapců v období puberty, vývoj
v daném věku.
dítěte před narozením a po narození, podpora a
ochrana zdraví, chování k druhému pohlaví, HIV,
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5. ročník

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a
životního prostředí

Chová se podle zásad ochrany přírody a životního
prostředí.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Jak předcházet stresu, zvládání stresových situací, uvolnění a relaxace.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Základní vegetační pásma Země.

osobní bezpečí, bezpečné způsoby chování, šikana,
odborné instituce.
Zásady ochrany přírody.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.9 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
Předmět obsahuje dvě základní tématické oblasti – zeměpisnou a dějepisnou. Navazuje na prvouku.
Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti nejen z vyučování, ale i z osobního života žáků s dalšími
informacemi z televize, internetu, tisku, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje.
Cílem dějepisné části je poskytnout žákům základní přehled o historii naší země a naučit je hledat
souvislosti mezi minulostí a dneškem, vážit si kulturního dědictví našich předků a poučit se z historických
zkušeností.
Děti jsou vedeny k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů a jejich následnému zpracování a
reprodukci. Do výuky zařazujeme tématické projekty, prvky dramatické výchovy, propojení s výtvarnou a
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Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Vlastivěda
hudební výchovou a literaturou.
V zeměpisné části se děti seznamují s okolím bydliště, s regionem, se zeměpisem naší republiky a jejími
evropskými sousedy. Učí se orientovat ve světových stranách a číst v mapách. Podrobněji se seznamují s
jednotlivými regiony ČR.
Učivo vlastivědy vytváří přirozené základy pro výuku dějepisu a zeměpisu ve vyšších ročnících základní
školy.
Předmět je zařazen ve čtvrtém a pátém ročníku s dotací dvě hodiny týdně.






Člověk a jeho svět

Prvouka
Dějepis
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žáci : aktivně využívají různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky, lidi,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové internet…), propojují časové, historické, zeměpisné a kulturní informace.
kompetence žáků
: vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací i jejich význam.
: mají pozitivní vztah k učení.
: propojují nově získané informace s předešlými zkušenostmi.
Učitel : vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
: srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit
: začleňuje metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vede děti ke spolupráci při vyučování.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci : učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích
: učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
: problém analyzují z různých hledisek
Učitel : umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi
: umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence komunikativní:
Žáci : rozšiřují si slovní zásobu v osvojovaných tématech.
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Vlastivěda
: vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli, používá pro to jednoznačná a
výstižná pojmenování.
: při popisu situací postupují chronologicky od počátku do konce.
: předkládají vlastní názory, argumentují v jejich prospěch a obhajují je.
Učitel : vede žáky k používání správné terminologie.
: podporuje u žáků prezentace jejich myšlenek a názorů a zdůvodňování svých závěrů.
: začleňuje metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vede děti ke spolupráci při vyučování.
Kompetence sociální a personální:
Žáci : pracují ve skupinách a podílí se na vytvoření pravidel spolupráce.
: zdržuje se posměšků nebo opovržení nad prací druhých, oceňují úspěchy ostatních.
: respektují názory druhých.
: přispívají k diskusi.
: ochotně vyhoví při žádosti o pomoc.
Učitel : zadává takové úkoly, aby žáci mohli pracovat ve skupinách.
: vede žáky k oceňování svých názorů a přínosů.
: vede žáky k ohleduplnosti a vzájemné úctě.
: vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a
jiných forem záznamů.
Kompetence občanské:
Žáci : přijímá názory nebo přesvědčení druhých jako možné, svůj názor předkládá také jako
jeden z možných a opírá ho o argumenty.
: projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti.
Učitel : vede žáky k respektování pravidel.
: umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich
výsledků
Kompetence pracovní:
Žáci : dokáží si zvolit a připravit vhodné pracovní místo.
: pod vedením učitele dodržují bezpečnostní pravidla při práci.
Učitel : vede k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
: doplňuje výuku o praktické exkurze.
: organizuje práci ve skupinách.
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Vlastivěda

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

: vede žáky k plánování úkolů a postupů
V rámci 4. ročníku probíhá ve spolupráci s DDM Slaný dopravní výchova.

Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě,
začlení svou obec (město) do příslušného kraje

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vyjádří polohu místní krajiny vzhledem k vyšším
územním a správním celkům.
Popíše krajinu v okolí své obce.
Vysvětlí pojmy území, poloha, místní krajina a oblast,
územní a správní celek.
Stručně charakterizuje povrch, podnebí, vodstvo,
rostlinstvo a živočišstvo krajiny místní krajiny.

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, Vyjmenuje hlavní i vedlejší světové strany, nakreslí
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
směrovou růžici.
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Určuje světové strany v přírodě( mraveniště,
letokruhy…).
Orientuje se v jednoduché mapě místní krajiny,
samostatně ukáže významné zeměpisné a přírodní
dominanty a lokality.
Bezpečně se pohybuje v přírodě, chová se ohleduplně.

Učivo
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
svátky, základní státoprávní pojmy.
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
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svátky, základní státoprávní pojmy.
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Charakterizuje rozdíl mezi náčrtem, plánem a mapou.
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
Vyjmenuje a rozpozná základní typy map.
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Orientuje se na mapě České republiky, Evropy a mapě
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
Evropy a polokoulí
polokoulí.
dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
svátky, základní státoprávní pojmy.
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
Uvede a charakterizuje významné zemědělské,
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým průmyslové, rekreační a chráněné oblasti místního
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
regionu.
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
přírodního, historického, politického, správního a
Hovoří o stavu životního prostředí v regionu.
dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
vlastnického
Uvádí důležité údaje o jeho narušení a možnostech
typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
ochrany.
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
Uvádí příklady poškozování a tvorby životního prostředí. přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
Jmenuje příklady chráněných území přírody v regionu. název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
Charakterizuje zvláštnosti osídlení místní krajiny.
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
Hovoří o svém regionu v minulosti, poukazuje na
svátky, základní státoprávní pojmy.
významné události vztahující se k místnímu regionu.
Vypráví místní pověsti.
Vyjmenuje významné předky svého regionu.
Charakterizuje dopravní síť ve svém regionu, popíše
možnosti dopravního spojení mezi významnými městy.
Poukazuje na významná místa a stavby regionu. (muzea,
sportovní haly, umělecké a stavební památky..).
Popíše lidovou tvorbu svého regionu.
Uvádí tradice a symboly regionu.
Posuzuje význam zvláštností regionu.
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
Uvádí správný název naší vlasti.
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich Vysvětlí pojem vlastenectví.
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
význam
Vysvětlí rozdíl mezi pojmy vlast a cizina.
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
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Vyjmenuje nejdůležitější národnostní menšiny v České
republice.
Respektuje rovnocennost národů a národností.
Odsuzuje rasismus, chápe jeho nebezpečnost.

dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
svátky, základní státoprávní pojmy.
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
Nazve a popíše hlavní státní symboly ČR (vlajka, znak,
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich hymna).
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
význam
Vysvětlí, co je standarta ČR.
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
Vyjmenuje některé státní svátky ČR.
dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
Rozumí pojmům stát, prezident, parlament, vláda,
typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
volby, demokracie.
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
Tyto pojmy používá s porozuměním.
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
Uvádí jméno prezidenta a premiéra České republiky.
název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
svátky, základní státoprávní pojmy.
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Popíše podnebí České republiky.
Naše vlast - Podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
Charakterizuje vodstvo České republiky, uvádí
pohoří České republiky, vlastivědná mapa, světové
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, nejvýznamnější řeky, jezera, rybníky, přehradní nádrže. strany, česká a moravská města, cestovní ruch a
Evropy a polokoulí
Charakterizuje rostlinstvo a živočišstvo České republiky, možnosti rekreace v České republice, poloha České
rozezná některé chráněné druhy.
republiky v Evropě, sousední státy naší republiky.
Uvede příklady pohraničních pohoří i vnitřních pohoří
České republiky včetně jejich nejvyšších vrcholů.
Vyjmenuje nejznámější nížiny České republiky.
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Ukáže na mapě nejvýznamnější města, řeky, pohoří a
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
významné přírodní dominanty.
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Určí světové strany.
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
Evropy a polokoulí
Vysvětlí význam barev a některých značek na mapě.
dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
Vyhledá na mapě hlavní sídelní střediska.
typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
Vyjmenuje nejvýznamnější česká a moravská města,
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
uvede jejich charakteristiku.
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
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svátky, základní státoprávní pojmy.
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
Charakterizuje cestovní ruch v České republice, vybaví si Naše vlast - Podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým nejnavštěvovanější místa České republiky.
pohoří České republiky, vlastivědná mapa, světové
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
Uvádí příklady možností rekreace v České republice.
strany, česká a moravská města, cestovní ruch a
přírodního, historického, politického, správního a
možnosti rekreace v České republice, poloha České
vlastnického
republiky v Evropě, sousední státy naší republiky.
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Ukáže Českou republiku na mapě Evropy, popíše její
Místo, kde žijeme - místní krajina a oblast, obec,
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
polohu.
okres, region, mapa místní krajiny, světové strany,
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Vyjmenuje a ukáže na mapě sousední státy České
směrová růžice, významné zeměpisné a přírodní
Evropy a polokoulí
republiky.
dominanty, pohyb v přírodě, náčrty, plány a základní
Vybaví si hlavní města sousedních států České republiky. typy map, orientace na mapě naší republiky, mapě
Evropy a mapě polokoulí, regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, oficiální
název naší vlasti, pojmy vlast, cizina, vlastenectví,
národnostní menšiny, rasismus, státní symboly, státní
svátky, základní státoprávní pojmy.
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
Orientuje se v pojmech minulost, současnost,
Lidé a čas – časové údaje a jejich využití, proměny
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi budoucnost.
způsobu života.
jevy
Orientuje se na časové přímce.
Pracuje s časovými údaji.
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách Vysvětlí pojem doba kamenná.
Obrazy z českých dějin – pravěk, příchod Slovanů,
způsob života a práce předků na našem území v
Popíše, co uměl pračlověk a jak se liší od dnešních lidí. staré české pověsti, Sámova říše, Velká Morava, vznik
minulosti a současnosti s využitím regionálních
Hovoří o nejstarším osídlení naší vlasti. (Keltové,
Českého státu, první Přemyslovci, Karel IV., husitství,
specifik
Germáni).
Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Holý, Jiří z Poděbrad ,
Popíše způsob života Slovanů, označuje je jako naše
Rudolf II..
přímé předky.
Reprodukuje staré české pověsti.
vypráví pověsti vážící se k regionu.
Vysvětlí, co je pověst a jak se odlišuje od historické
skutečnost.
Jmenuje první státní útvary na našem území.
Charakterizuje Sámovu říši.
Hovoří o Velké Moravě a jejích panovnících.
Vypráví o věrozvěstech ze Soluně a jejich přínosu.
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ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České
republiky, určí světové strany

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a
její zeměpisné poloze v Evropě

4. ročník
Popíše počátky Českého státu, vyjmenuje první
Přemyslovce.
Hovoří podrobněji svaté Ludmile, svatém Václavu,
knížeti Oldřichovi a Břetislavovi.
Charakterizuje hospodářský a kulturní rozvoj Českého
státu za vlády Karla IV.
Popíše období husitských válek, jmenuje významné
osobnosti této dob s důrazem na osobnost Jana Husa,
Jana Žižky, Prokopa Holého.
Nastiňuje způsob života lidí za vlády Jiřího z Poděbrad.
Hovoří o osobě Rudolfa II. a o významných osobnostech
pohybujících se na jeho dvoře.
Vybaví si pověst o Golemovi.
Orientuje se na mapě České republiky, ukáže
nejvýznamnější pohoří, řeky, města, zná význam barev
na mapě, vyjmenuje hlavní i vedlejší světové strany,
nakreslí směrovou růžici, určuje světové strany v přírodě
(mraveniště, letokruhy…).
Charakterizuje Českou republiku z hlediska její polohy v
Evropě, zná sousední státy ČR, charakterizuje přírodní
ráz krajiny ČR, obyvatelstvo, rostlinstvo i živočišstvo.

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě

Bezpečně se pohybuje v přírodě, chová se ohleduplně.

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí

Hovoří o svém regionu v minulosti, poukazuje na
významné události vztahující se k místnímu regionu.
Vypráví místní pověsti. Vyjmenuje významné předky
svého regionu. Charakterizuje dopravní síť ve svém
regionu, popíše možnosti dopravního spojení mezi
významnými městy. Poukazuje na významná místa a

Podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a pohoří
České republiky, vlastivědná mapa, světové strany,
česká a moravská města, cestovní ruch a možnosti
rekreace v České republice, poloha České republiky v
Evropě, sousední státy naší republiky.
Podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a pohoří
České republiky, vlastivědná mapa, světové strany,
česká a moravská města, cestovní ruch a možnosti
rekreace v České republice, poloha České republiky v
Evropě, sousední státy naší republiky.
Podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a pohoří
České republiky, vlastivědná mapa, světové strany,
česká a moravská města, cestovní ruch a možnosti
rekreace v České republice, poloha České republiky v
Evropě, sousední státy naší republiky.
Místní krajina a oblast, obec, okres, region, mapa
místní krajiny, světové strany, směrová růžice,
významné zeměpisné a přírodní dominanty, pohyb v
přírodě, náčrty, plány a základní typy map, orientace
na mapě naší republiky, mapě Evropy a mapě
polokoulí, regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
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stavby regionu. (muzea, sportovní haly, umělecké a
stavební památky..).

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události,
které se vztahují k regionu a kraji

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější
kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého
bydliště

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky

hospodářství a kultury, oficiální název naší vlasti,
pojmy vlast, cizina, vlastenectví, národnostní menšiny,
rasismus, státní symboly, státní svátky, základní
státoprávní pojmy.
Vypráví o významných událostech, které se vztahují k
Místní krajina a oblast, obec, okres, region, mapa
regionu a kraji, ve kterém žije.
místní krajiny, světové strany, směrová růžice,
významné zeměpisné a přírodní dominanty, pohyb v
přírodě, náčrty, plány a základní typy map, orientace
na mapě naší republiky, mapě Evropy a mapě
polokoulí, regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, oficiální název naší vlasti,
pojmy vlast, cizina, vlastenectví, národnostní menšiny,
rasismus, státní symboly, státní svátky, základní
státoprávní pojmy.
Zná přírodní, kulturní a historické památky z okolí svého Místní krajina a oblast, obec, okres, region, mapa
bydliště, ví, jak se k památkám chovat.
místní krajiny, světové strany, směrová růžice,
významné zeměpisné a přírodní dominanty, pohyb v
přírodě, náčrty, plány a základní typy map, orientace
na mapě naší republiky, mapě Evropy a mapě
polokoulí, regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, oficiální název naší vlasti,
pojmy vlast, cizina, vlastenectví, národnostní menšiny,
rasismus, státní symboly, státní svátky, základní
státoprávní pojmy.
Nazve a popíše hlavní státní symboly ČR (vlajka, znak,
Místní krajina a oblast, obec, okres, region, mapa
hymna). Uvádí jméno prezidenta České republiky.
místní krajiny, světové strany, směrová růžice,
významné zeměpisné a přírodní dominanty, pohyb v
přírodě, náčrty, plány a základní typy map, orientace
na mapě naší republiky, mapě Evropy a mapě
polokoulí, regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, oficiální název naší vlasti,
pojmy vlast, cizina, vlastenectví, národnostní menšiny,
rasismus, státní symboly, státní svátky, základní
státoprávní pojmy.
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ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi
životem dnes a životem v dávných dobách

Charakterizuje stručně život v dávných dobách a
Časové údaje a jejich využití, proměny způsobu života srovnává ho se životem v současnosti. Popíše, co uměl
obrazy z českých dějin – pravěk, příchod Slovanů, staré
pračlověk a jak se liší od dnešních lidí. Jednoduše
české pověsti, Sámova říše, Velká Morava, vznik
reprodukuje staré české pověsti. Zná nejznámějších
Českého státu, první Přemyslovci, Karel IV., husitství,
historické osobnosti – sv. Václav, Karel IV, Jan Hus, Jan Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Holý, Jiří z Poděbrad.
Žižka.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zjistí přírodní zdroje ve Velvarech (ve své obci), jejich původ a způsob využívání, řešení odpadového a vodovodního hospodářství.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vytvoří časovou přímku a umístí na ní vždy alespoň jeden časový údaj z minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vyhledá v dostupných materiálech (i ve třídě), které národnosti, cizinci žijí na území ČR.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Čerpá z TV zpráv (internetu), uvede příklady nedemokratického přístupu vlád.zřízení, vyhledá v atlase státy s jiným než demokratickým zřízením.
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Hovoří o svých cestách mimo naši vlast, porovnává náš
způsob života a přírodu s ostatními státy, charakterizuje
základní rozdíly.
Ukáže na mapě Českou republiku a její sousední státy.
Hovoří o Evropě z hlediska zalidněnosti a rozlohy.
Ukáže na mapě střední Evropu.

Učivo
Místo, kde žijeme – porovnávání způsobu života a
přírody u nás s jinými státy na základě vlastních
zkušeností.
Česká republika, Evropa, svět – mapa Evropy, sousední
státy České republiky, cestovní ruch na území
sousedních států České republiky, významné evropské
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5. ročník

Vyjmenuje sousední státy České republiky včetně jejich
hlavních měst.
Určí polohu těchto států vzhledem k České republice.
Popíše přírodní tvářnost těchto států.
Hovoří o hospodářské a společenské vyspělosti těchto
států.
Vlastními slovy popíše vzájemné vztahy mezi Českou
republikou a jejími sousedy.
Ukáže na mapě známé oblasti cestovního ruchu na
území Německa, Rakouska, Polska a Slovenska.
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Vyhledá na mapě významné evropské státy a jejich
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
hlavní města a hovoří o jejich kultuře, poloze, přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, podmínkách, státních zřízeních, kulturních a
Evropy a polokoulí
historických památkách, o vztahu k České republice.
(Anglie, Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Rusko,
Ukrajina, Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí,
Belgie, Bulharsko, Maďarsko…)
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Nazve všechny světové oceány.
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
Označí největší oceán.
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Vyjmenuje všechny kontinenty, každý stručně
Evropy a polokoulí
charakterizuje.
Ukáže na mapě všechny oceány i kontinenty.
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
Třídí a propojuje informace získané na základě návštěv
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
archívů, muzeí, knihoven…
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
Hovoří o životním prostředí České republiky.
(města)
Je aktivním ochráncem životního prostředí.
Popíše, co nejvíce škodí životnímu prostředí.
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
Navrhuje možnosti ochrany životního prostředí.
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí Zapojuje se do třídění odpadu a sběru druhotných
surovin.
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
Vyjmenuje národní parky České republiky.
Hovoří o chráněných území České republiky, dokáže je

státy a významná evropská města, světové oceány a
kontinenty
Česká republika, Evropa, svět – mapa Evropy, sousední
státy České republiky, cestovní ruch na území
sousedních států České republiky, významné evropské
státy a významná evropská města, světové oceány a
kontinenty

Česká republika, Evropa, svět – mapa Evropy, sousední
státy České republiky, cestovní ruch na území
sousedních států České republiky, významné evropské
státy a významná evropská města, světové oceány a
kontinenty

Česká republika, Evropa, svět – mapa Evropy, sousední
státy České republiky, cestovní ruch na území
sousedních států České republiky, významné evropské
státy a významná evropská města, světové oceány a
kontinenty
Lidé a čas – informační zdroje pro pochopení
minulosti, životní prostředí v České republice,
chráněná území České republiky, význam ochrany
kulturních památek, regionální specifika, významné
reálie minulosti i současnosti naší vlasti, státní svátky
naší vlasti a jejich historické zdůvodnění.
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ukázat na mapě.
Zdůrazňuje význam ochrany kulturních památek.
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se Pozná a pojmenuje hlavní reálie minulosti a současnosti Lidé a čas – informační zdroje pro pochopení
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s naší vlasti.
minulosti, životní prostředí v České republice,
využitím regionálních specifik
Využívá při orientaci regionálních specifik.
chráněná území České republiky, význam ochrany
kulturních památek, regionální specifika, významné
reálie minulosti i současnosti naší vlasti, státní svátky
naší vlasti a jejich historické zdůvodnění.
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
Vyjmenuje nejdůležitější státní svátky naší vlasti.
Lidé a čas – informační zdroje pro pochopení
státních svátků a významných dnů
Samostatně objasňuje důvody vzniku těchto státních
minulosti, životní prostředí v České republice,
svátků.
chráněná území České republiky, význam ochrany
kulturních památek, regionální specifika, významné
reálie minulosti i současnosti naší vlasti, státní svátky
naší vlasti a jejich historické zdůvodnění.
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách Popíše význam J. A. Komenského a jeho díla.
Obrazy z českých dějin – J. A. Komenský, Marie
způsob života a práce předků na našem území v
Hovoří o významu reforem a osobnosti Marie Terezie a Terezie, Josef II., reformy Marie Terezie a Josefa
minulosti a současnosti s využitím regionálních
Josefa II.
II.,doba pobělohorská, novověk, věda a technika v
specifik
novověku, národní obrození a jeho představitelé, život
českých zemí koncem 19. století a začátkem 20.
století, vznik Československé republiky, T.G. Masaryk,
E. Beneš, první světová válka, legie, druhá světová
válka, poválečné období, rok 1968 – okupace vojsky
varšavské smlouvy, období totality –funkce KSČ,
sametová revoluce, období demokracie.
Obrazy z českých dějin – J.A.Komenský a jeho dílo,
Marie Terezie, Josef II., reformy Marie Terezie a Josefa
II. Doba pobělohorská.
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách Vlastními slovy popíše, jak se změnil život v novověku. Obrazy z českých dějin – J. A. Komenský, Marie
způsob života a práce předků na našem území v
Charakterizuje přínos vědy a techniky pro rozvoj výroby. Terezie, Josef II., reformy Marie Terezie a Josefa
minulosti a současnosti s využitím regionálních
Definuje národní obrození a jmenuje jeho hlavní
II.,doba pobělohorská, novověk, věda a technika v
specifik
představitele.
novověku, národní obrození a jeho představitelé, život
českých zemí koncem 19. století a začátkem 20.
století, vznik Československé republiky, T.G. Masaryk,
E. Beneš, první světová válka, legie, druhá světová
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válka, poválečné období, rok 1968 – okupace vojsky
varšavské smlouvy, období totality –funkce KSČ,
sametová revoluce, období demokracie.
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách Nastiňuje hospodářský, politický, společenský a kulturní Obrazy z českých dějin – J. A. Komenský, Marie
způsob života a práce předků na našem území v
rozvoj na konci 19. století a počátku 20. století.
Terezie, Josef II., reformy Marie Terezie a Josefa
minulosti a současnosti s využitím regionálních
Užívá pojem soustátí Rakousko-Uhersko .
II.,doba pobělohorská, novověk, věda a technika v
specifik
novověku, národní obrození a jeho představitelé, život
českých zemí koncem 19. století a začátkem 20.
století, vznik Československé republiky, T.G. Masaryk,
E. Beneš, první světová válka, legie, druhá světová
válka, poválečné období, rok 1968 – okupace vojsky
varšavské smlouvy, období totality –funkce KSČ,
sametová revoluce, období demokracie.
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách Vysvětlí, jak došlo ke vzniku samostatného
Obrazy z českých dějin – J. A. Komenský, Marie
způsob života a práce předků na našem území v
Československa.
Terezie, Josef II., reformy Marie Terezie a Josefa
minulosti a současnosti s využitím regionálních
Vybaví si datum vzniku samostatného Československa. II.,doba pobělohorská, novověk, věda a technika v
specifik
Hovoří o osobnostech T.G.Masaryka a E. Beneše.
novověku, národní obrození a jeho představitelé, život
Objasní příčiny vzniku 1. světové války.
českých zemí koncem 19. století a začátkem 20.
Hovoří o průběhu 1. světové války.
století, vznik Československé republiky, T.G. Masaryk,
Vysvětluje význam legií.
E. Beneš, první světová válka, legie, druhá světová
Vysvětlí pojem Mnichovská dohoda.
válka, poválečné období, rok 1968 – okupace vojsky
Hovoří o nacistické okupaci Československa a osobě
varšavské smlouvy, období totality –funkce KSČ,
Adolfa Hitlera.
sametová revoluce, období demokracie.
Popíše průběh 2. světové války.
Vysvětlí svými slovy problematiku koncentračních
táborů.
Užívá a porozuměním pojem antisemitismus.
Objasňuje význam obnovení Československé republiky
po druhé světové válce.
Popíše způsob života v poválečném období,
charakterizuje nabývání moci KSČ.
Vybaví si mezník 1968, hovoří o okupaci vojsk varšavské
smlouvy.
Zmiňuje osobnost Jana Palacha.
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Popisuje období totality.
Uvádí rok 1989 jako mezník v dějinách našeho státu,
hovoří o sametové revoluci.
Charakterizuje způsob života po obnovení demokracie.
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, Zná nejvyšší zákon České republiky.
která se už tolerovat nemohou a která porušují
Vyjmenuje základní demokratické principy.
základní lidská práva nebo demokratické principy
Rozpoznává chování, kterým se porušují lidská práva.
Odsuzuje šikanu, rasismus a další chování, kterými jsou
porušovány demokratické principy.
Zná instituce, na které se lze obrátit.
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
Vysvětlí rozdíl mezi základními formami vlastnictví.
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
Chápe hodnotu peněz, samostatně je používá v běžných
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, situacích.
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní Uvědomuje si globální a ekologické problémy a
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
ekologické katastrofy.
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
Na konkrétních živelních pohromách (globálních
účinně chránit
problémech) popíše negativní vliv člověka na přírodu.
ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
Hovoří o svých cestách mimo naši vlast, porovnává náš
způsob života a přírodu s ostatními státy. Vyjmenuje
nejznámější evropské státy.
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České Ukáže na mapě Evropy Českou republiku. Zná její
republiky, určí světové strany
sousední státy. Na mapě ČR ukáže Prahu, Brno a
Ostravu, město, kde žije, řeku Vltavu a Labe, pohoří
Krkonoše, Šumavu.
ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a
vrácené peníze
ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými

Lidé kolem nás – lidská práva a demokratické principy,
základní formy vlastnictví, peníze.

Lidé kolem nás – lidská práva a demokratické principy,
základní formy vlastnictví, peníze.

Živelné pohromy a ekologické katastrofy.
Rizika spojená s ročními obdobími a sezónními
činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními
vlivy a ochrana před nimi.
Porovnávání způsobu života a přírody u nás s jinými
státy na základě vlastních zkušeností.

Česká republika, Evropa, svět – mapa Evropy, sousední
státy České republiky, cestovní ruch na území
sousedních států České republiky, významné evropské
státy a významná evropská města, světové oceány a
kontinenty
Chápe hodnotu peněz, samostatně je používá v běžných Základní formy vlastnictví, peníze, rozpočet, příjmy a
situacích. Dokáže zkontrolovat cenu nákupu a vrácené výdaje.
peníze.
Rozlišuje mezi hotovostní a bezhotovostní platbou.
Správně odhaduje své finanční možnosti. Zná rizika
Základní formy vlastnictví, peníze, rozpočet, příjmy a
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finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování
peněz
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný
rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů

půjčování peněz.

výdaje.

Dokáže samostatně sestavit jednoduchý osobní i rodinný Základní formy vlastnictví, peníze, rozpočet, příjmy a
rozpočet, chápe význam práce v souvislosti s finančními výdaje.
příjmy, uvádí příklady příjmů i výdajů.
Jmenuje nejvýznamnější osobnosti této doby, zná pověst
o Golemovi. Zná jméno prvního prezidenta
Československa. Zná základní údaje o 1. a 2. světové
válce.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Listina práv a svobod, práva a povinnosti občanů.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Formy participace občanů v politickém životě,volby (parlamentní, krajské, senátní, komunální).
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
EU – její fungování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Mapa Evropy - sousedé.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Státy EU (základní dokumenty).

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.10 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Dějepis
Člověk a společnost
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 se vyučuje jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku 2 hodiny týdně .




Dějepis

Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů, vede žáky k užívání
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové správné terminologie a symboliky, zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede
kompetence žáků
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 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
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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, přispívá k diskusi v
malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného
úkolu.
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.
Dějepis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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RVP výstupy
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vysvětlí, proč a kde uchováváme historické prameny.

Učivo
Význam zkoumání dějin

Popíše práci archeologů v zemi i v regionu. Uvede
Získávání informací o dějinách, historické prameny
konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků.
Práce na časové ose
Hlavní období historie

Rozpozná vývojová stadia člověka. Charakterizuje život
pravěkých sběračů a lovců, pochopí podmínky a
důsledky přechodu k zemědělství.
Seznámí se způsoby obživy a soužití lidí, vysvětlí, proč
vznikalo náboženství.
Uvědomí si, nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých
oblastech světa chápe kulturní rozmanitost světa.
Pochopí podmínky vzniku řemesel. Pochopí důsledky
oddělení řemesel od zemědělství jako podmínky pro
rozvoj obchodu.
Popíše, jak ovlivnilo podnebí život našich předků.

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
Zvládne základní orientaci na dějepisné mapě. Dokáže
se staly součástí světového kulturního dědictví
vysvětlit vliv přírodních podmínek na vznik a vývoj států
(blízkost vody, vyšší teploty, …). Vysvětlí důležitost
písma a vznik prvních zákonů. Najde na mapě důležité
řeky a místa vzniku starověkých států.
Oblasti starověkého východu Charakterizuje rysy
jednotlivých oblastí vývoje společnosti. Seznámí se s
náboženskými představami. Vysvětlí počátek písma a
kultury. Uvede přínos starověkých civilizací.

Pravěk, starší doba kamenná, způsob života
jednotlivých vývojových typů člověka, mladší doba
kamenná
Vznik zemědělství a chovu dobytka, počátky řemesel
Doba kovů, rozvoj řemesel a obchodu, zánik rodové
společnosti, naše země v období pravěku

Starověk, časové rozdělení, nové pojmy.

MEZOPOTÁMIE:
Přírodní podmínky
Život v Mezopotámii
Nejstarší období
Asýrie a Babylónie
Kultura a vzdělanost
EGYPT:
Přírodní podmínky
Život v Egyptě
Počátky starého Egypta
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Vývoj Egypta
Kultura a vzdělanost
INDIE:
Přírodní podmínky
Státní útvary v Indii
Kultura a vzdělanost
ČÍNA:
Přírodní podmínky
Zemědělství, řemesla, obchod
Čínský stát
Kultura a vzdělanost
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
Pochopí podstatu antické demokracie. Chápe přínos
Řecko, přírodní podmínky, život v Řecku, Mykénské
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury. Uvede
období, Homérské období, Archaické období (Sparta,
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
nejvýznamnější památky, které se staly součástí
Atény), klasické Řecko, nadvláda Makedonie, kultura a
souvislost s judaismem
světového kulturního dědictví. Pochopí vznik křesťanství vzdělanost
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
Učí se chápat formy státní moci, získá představu o
Řecko, přírodní podmínky, život v Řecku, Mykénské
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí životě a jednání osobností a porovná postavení
období, Homérské období, Archaické období (Sparta,
podstatu antické demokracie
společenských skupin. Uvědomí si prolínání kulturních Atény), klasické Řecko, nadvláda Makedonie, kultura a
vlivů. Uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech
vzdělanost
Evropy.
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
Vysvětlí úlohu náboženství a kultury v životě Řeků.
Řím, království, republika, císařství, počátky
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
Srovná společnost v Aténách a ve Spartě. Vysvětlí
křesťanství, římská kultura, rozpad římské říše, naše
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
historickou úlohu a význam Alexandra Makedonského. země v době římské
souvislost s judaismem
Orientuje se na mapě – poloostrovy, místa bojů, …
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické
demokracie.
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem.
Charakterizuje okolnosti rozpadu západořímské říše a
důležitost existence východořímské říše pro současnost.
Vysvětlí rozdílný vývoj v různých místech Evropy. S
pomocí mapy popíše územní rozsah římské říše. Na
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konkrétních případech rozliší stavební slohy
D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se Význam uchovávání historických pramenů.
Význam zkoumání dějin.
z minulosti
D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života
Rozliší vývojová stadia člověka, charakterizuje život
Pravěk - starší doba kamenná.
pravěkých a současných lidí
pravěkých sběračů a lovců.
D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata,
Seznámí se způsoby obživy a soužití lidí.
Vznik zemědělství a chovu dobytka, počátky řemesel.
způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a
kultovní předměty
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními
Pohovoří o tom, jak ovlivnilo podnebí život našich
Starověk - časové rozdělení, nové pojmy.
podmínkami a vývojem starověkých států
předků.
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších
Vyjmenuje přínos starověkých civilizací.
Nejstarší staověké Státy- Mezopotámie, Egypt, Indie,
civilizací
Čína.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Porovnání principů demokracie s jinými formami vlády, rozdělení společnosti ve státě dřív a v současné době.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Zhotovení pyramidy složení společnosti v Egyptě.
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Osvojí si periodizaci středověku Vytvoří myšlenkovou
Středověk, raný středověk, nový etnický obraz Evropy
mapu o vzniklých říších raného středověku. Seznámí se s
uspořádáním společnosti raně feudálního státu,
formování národních států Učí se chápat úlohu
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7. ročník
křesťanství a víry, konflikty mezi světskou a církevní
mocí.
S pomocí mapy určí rozsah arabské říše v 9. století.
Uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty z
Orientu.
Vytkne typické prvky křesťanství a islámu.
Vysvětlí papežské schizma a uvede důvody kritiky církve.
Uvede důvod křížových výprav. Vysvětlí, proč se
příslušníkům těchto výprav říkalo křižáci.

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
Charakterizuje románskou kulturu, poznat tzv.
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady románský oblouk, vyjmenuje základní příklady staveb –
významných kulturních památek
rotunda, bazilika. Učí se charakteristice dobového
životního stylu z hlediska sociálního i etnického.
Charakterizuje gotiku, pozná rozdíl mezi románským a
gotickým obloukem.
Vyjmenuje některé památky gotiky – především v Praze,
doba Karla IV.
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní Popíše počátky a vývoj českého státu a jeho vliv na
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů evropský vývoj. Popíše hospodářství, strukturu
v evropských souvislostech
středověké vzdělanosti a způsob života jednotlivých
vrstev.
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v

Seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli.
Vysvětlí spojitost antické a renesanční kultury, vysvětlí
pojmy renesance a humanismus.

Byzantská, arabská a franská říše, první státní útvary
na našem území, 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
Gotická kultura a životní styl jednotlivých vrstev v
období vrcholného středověku

Vrcholný středověk - rozvoj řemesel a obchodu, vznik
měst a jejich význam, český stát za vlády posledních
Přemyslovců, gotická kultura a životní styl jednotlivých
vrstev v období vrcholného středověku, konflikt mezi
Anglií a Francií.
Kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách
Renesance, humanismus.

Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich Objevné plavby a jejich společenské důsledky
příčiny a důsledky.
Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a
Třicetiletá válka
posoudí její důsledky.
Na příkladech evropských dějin konkretizuje
Raný novověk, počátky novověku, humanismus,
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podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území

7. ročník
absolutismus, konstituční monarchii, parlamentarismus. renesance, náboženská reformace, počátky
Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a absolutních monarchií, počátky kapitalismu v Anglii
uvede jejich představitele a příklady významných
kulturních památek
Popíše postavení jednotlivých společenských vrstev.
Středověká společnost.

Vytvoří myšlenkovou mapu o vzniklých říších raného
středověku.
D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků Seznámí se s uspořádáním společnosti.
českého státu
D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve
Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
středověké společnosti
člověka, učí se chápat úlohu křesťanství a víry.
D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a
husitského hnutí
kulturní život. Jmenuje hlavní body programu husitského
hnutí.
D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v Uvede jejich představitele a příklady významných
době přemyslovské a lucemburské
kulturních památek.
D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti
Vyjmenuje poslední Přemyslovce, Jan Lucemburský,
přemyslovského a lucemburského státu
Karel IV.
D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání Demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a
nových civilizací pro Evropu
důsledky.
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události Zvládá vyjmenovat důležité historické události v naší
v naší zemi v daném období
zemi.
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější
Vyjmenuje některé památky gotiky – především v Praze,
osobnosti českých dějin v novověku
doba Karla IV.

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

Raný středověk - první státní útvary na našem území.
Český stát v době knížecí.
Raný středověk - náboženství.
Husitství - vrcholný středověk.

Český stát za vlády posledních Přemyslovců, nástup
Lucemburků a vláda Karla IV.
Vrcholný středověk, vláda Přemyslovců a Lucemburků.
Objevné plavby a jejich společenské důsledky.
Raný středověk, vrcholný a pozdní středověk.
Doba poděbradská, doba jagellonská, nástup
Habsburků na český a císařský trůn, Rudolf II. - Praha v
době rudolfínské

8. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
Osvojí si periodizaci novověku. Vysvětlí pojmy
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
humanismus, renesance a doloží jejich projevy v
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
kultuře, myšlení a životě lidí. Objasní pojem reformace,
její příčiny a cíl.
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje Rozumí pojmům absolutní moc, absolutismus. Objasní
absolutismus, konstituční monarchie,
postavení českých zemí v habsburské monarchii; v
parlamentarismus
podmínkách Evropy, rozdělené na katolický a
reformační blok. Rozpozná důsledky náboženské
nesnášenlivosti. Vyjádří vlastními slovy přínos
Komenského do oblasti pedagogiky a mírových snah.
Rozpozná znaky barokní kultury. Vyjmenuje příklady
barokních památek. Popíše situaci českých zemí po
třicetileté válce. Vysvětlí význam osvícenství jako
významného myšlenkového předělu. Popíše znaky
klasicismu a doloží příklady klasicistních památek. Na
vybraných příkladech demonstruje základní politické
proudy.
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
Určí hlavní etapy revoluce, události a osobnosti a uvede
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné všechny podstatné změny ve společnosti, nové
straně a rozbitím starých společenských struktur v
myšlenky doby. Na historické mapě ukáže evropské
Evropě na straně druhé
země před napoleonskými válkami a po Vídeňském
kongresu. Objasní význam vzniku USA, uvede podstatu
průmyslové revoluce a zdůvodní vznik průmyslové
společnosti, srovná hospodářskou vyspělost států a
doloží nerovnoměrnost hospodářského vývoje.

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření

Uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a

Učivo
Období od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol., občanská
válka v Anglii, baroko a životní styl, upevňování vlády
Habsburků po třicetileté válce.
Rozvoj vzdělanosti v době osvícenství. České země za
vlády Marie Terezie a Josefa II. Situace ve Francii,
Rusku a Prusku, vzestup Velké Británie. Boj
amerických osad za nezávislost, vznik Spojených států
amerických

Velká francouzská revoluce a napoleonské období,
jejich vliv na Evropu a svět, vznik USA. Situace ve
Francii před revolucí, začátek revolučních událostí,
fáze revoluce, důsledky pro Francii a šíření myšlenek v
Evropě a ve světě. Napoleonské období, Vídeňský
kongres, válka za nezávislost vznik USA.
Průmyslová revoluce, modernizace společnosti, změna
sociální struktury
Národní a osvobozenecká hnutí v Evropě, pojem
vlastenectví a požadavek národa na svobodný rozvoj
Utváření novodobého českého národa, počátky a
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8. ročník

novodobého českého národa v souvislosti s národními snahami nastupující buržoazie. Vysvětlí význam boje za
hnutími vybraných evropských národů
svobodu. Stanoví předpoklady, úkoly a cíle Národního
obrození, posoudí úlohu buditelů.
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií

Sestaví přehled národně osvobozeneckých hnutí,
stanoví příčiny, popíše průběh revoluce 1848 a zhodnotí
její význam.
Vysvětlí význam sjednocení pro další vývoj Německa,
stanoví příčiny, popíše průběh a určí důsledky občanské
války pro další vývoj USA, posoudí postavení našich zemí
v habsburské monarchii, rozliší politické programy a cíle
jednotlivých politických stran. Vysvětlí pojmy:
parlament, ústava, volební právo, liberalismus,
konzervatismus, socialismus, občanská práva.

rozvoj Národního obrození, revoluce 19. století jako
prostředek řešení politických, sociálních a
národnostních problémů. Rok 1848 v Evropě a v
Čechách.
Osvobozenecká hnutí v evropských zemích.

Sjednocení Itálie a Německa, občanská válka v USA,
vznik Rakouska-Uherska, hospodářský, politický a
kulturní vývoj v českých zemích (osobnost císaře
Františka Josefa). Politické proudy - konzervatismus,
liberalismus, socialismus, ústava, politické strany,
občanská práva. Charakteristika rakouského
politického života, občanská práva a parlament,
politika českého měšťanstva, politická organizace
dělníků a rozvoj politických stran na přelomu 19. a 20.
století, T. G. Masaryk. Kulturní rozrůzněnost doby,
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus, mezinárodní
vztahy před začátkem 1. světové války a vznik
vojenských bloků.
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky Popíše vztahy mezi velmocemi, vyhledá příčiny, popíše Hlavní příčiny, způsob válčení, nové zbraně, významné
ve světových válkách a jeho důsledky
průběh války a posoudí důsledky.
bitvy. Situace na území Čech v době války, důsledky
války.
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
Rozliší politické programy a cíle v jednotlivých zemích, Sociální otázka, národní hnutí velkých a malých
základní politické proudy
určí příčiny neúspěchu.
národů.
D-9-6-03p uvede základní historické události v naší
Osvojí si periodizaci novověku. Vysvětlí pojmy národní
Národní obrození, sjednocení Německa a Itálie,
zemi v 19. století
obrození, sjednocení států, průmyslová revoluce
Rakousko-Uherské vyrovnání.
D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti
Objasní postavení českých zemí v habsburské monarchii. Josef Dobrovský, Josef Jungmann, František Josef I.
českých dějin 19. století
D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života
Objasní pojem nevolnictví, konstituční monarchie,
Změny ve společnosti 19.století.
společnosti jednotlivých historických etap
demokracie.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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Hra na představování osobností spjatých s výjimečnými činy (žil jsem…., zasloužil jsem se o….).
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Návštěva knihovny spojená s besedou, připomenutí regionálních prvků – významné osobnosti doby; vyhledávání pojmů – stát, národ, vlastenectví ve slovníku a odborné
literatuře.
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických Rozezná odlišnosti vývoje v evropských zemích, vysvětlí
systémů
důsledky, posoudí mezinárodní vztahy a systém
uspořádání Evropy, popíše boj o samostatnost
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
Československa, uvede formy odboje a hlavní
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
představitele, rozliší politické proudy, opatření,
politických souvislostech a důsledky jejich existence
reformy, zhodnotí úroveň naší země a její mezinárodní
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
postavení.
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus Nalezne analogii holocaustu v současném světě. Popíše
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
společenské nebezpečí nadřazování skupin
obyvatelstva.
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního Definuje pojem Studená válka. Shrne události vedoucí k
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
únorovým událostem v roce 1948. Komentuje události
na základě dobových pramenů.
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
Stanoví hlavní rozdíly života lidí na obou stranách
současného světa
železné opony.
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
Uvede důsledky Mnichovské dohody pro další vývoj u
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
nás i v Evropě, popíše život v protektorátu a uvede

Učivo
Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve
světě, vznik Československa, její hospodářsko-politický
vývoj, sociální a národnostní problémy, Pařížská
mírová konference, Versailleský systém, další
významné osobnosti Československa.

II. světová válka, protektorát Čechy a Morava,
holocaust.
Svět po roce 1945, výsledky války, rozdělení světa,
změny na mapě, počátky Studené války.
Svět po roce 1945, výsledky války, rozdělení světa,
změny na mapě, počátky Studené války.
Mnichovská dohoda, protektorát Čechy a Morava,
začátek války, napadení SSSR, vstup USA do války,
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politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a
politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o
vzniku samostatné Československé republiky
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2.
světové války a politický a hospodářský vývoj v
poválečné Evropě
D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a
vítězství demokracie v naší vlasti

9. ročník
hlavní odbojové organizace, na příkladech zhodnotí
významné bitvy, exilová vláda, hlavní odbojové
vývoj meziválečné kultury. Zhodnotí důsledky 2. světové organizace, vyhlazení Lidic a Ležáků, SNP a květnové
války.
povstání českého lidu, otevření druhé fronty,
osvobozování Evropy, osvobození českého lidu.
Sestaví přehled hlavních událostí 50. - 90. let v Evropě a Vznik NATO, Varšavské smlouvy, vnitřní situace v
ve světě, posoudí vnitřní i mezinárodní postavení
zemích východního bloku (na vybraných příkladech
Československa, objasní politický převrat v roce 1948 i s srovnání s charakteristikou západních zemí), vývoj
jeho důsledky.
Československa od roku 1945 do roku 1989.
Posoudí závislost ČSSR na SSSR, objasní spojitost našich Obnova ČSR, únor 1948, vytvoření totalitního režimu,
národů v historii i důvody rozdělení v roce 1993.
politické procesy 50. let, znárodňování průmyslu,
kolektivizace zemědělství, pokusy o reformu, okupace
1968, normalizace, sametová revoluce - osobnosti
sametové revoluce, pád komunistického režimu, vznik
ČSR.
Pojmenuje hlavní mocenské bloky a státy, které proti
Moderní doba mezi dvěma válkami 1918 - 1945,
sobě stály v první.
důsledky první světové války.
Nakreslí schéma prvorepublikového zpravování ČR.
Vznik Československa
Roztřídí a zařadí důležité události II. světové války na
časové ose.

II. světová válka, začátek války, Protektorát Čechy a
Morava.

Dokáže vyjmenovat principy demokracie.

Sametová revoluce 1989, vznik samostatné České
republiky.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Pochopení a pantomimické ztvárnění pravdivého příběhu sudetského Němce pana Dědka - prožitek.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.11 Občanská výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

3

Občanská výchova

Člověk a společnost
Vzdělávací oblast předmětu
- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientace ve významných 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 sebepoznávání
Obsahové, časové a organizační vymezení
7. – 9. ročník 1 vyučovací hodina týdně
předmětu (specifické informace o předmětu Místo realizace
důležité pro jeho realizaci)
- třídy
- komunitní učebna
- knihovna
- učebna PC
- veřejná prostranství mimo školu
Integrace předmětů
 Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do
širších celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup: - vedení žáků k ověřování důsledků
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Občanská výchova
- poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci
- zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů:
- žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt
řešení
- žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Postup: - kladení otevřených otázek
- volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní:
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie
Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
podněcování žáků k argumentaci
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální:
- žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,
- žáci upevňují dobré mezilidské vztahy
- žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské:
- žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
- žáci respektují názory ostatních
- žáci si formují volní a charakterové rysy
- žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup: - vyžadování dodržování pravidel slušného chování
- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní:
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Občanská výchova
- žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup: - dodávání sebedůvěry
-napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých životních situacích.

Učivo
Naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků,
význam a činnost žákovské samosprávy, společná
pravidla a normy; vklad vzdělání pro život.
Orientuje se v kulturním životě města Velvary. Zhodnotí Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů,
nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce,
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce;
které ho zajímají. Dokáže si najít a objednat vstupenky masová kultura, prostředky masové komunikace,
na kulturní akce ve městě i regionu.
masmédia.
Naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a
památná místa, významní rodáci, místní tradice;
ochrana kulturních památek, přírodních objektů a
majetku.
Rozlišuje typy a formy státu, na příkladech porovná
Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a
jejich znaky.
památná místa, co nás proslavilo, významné
osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné
dny.
Právní základy státu – typy a formy států, státní
občanství ČR, složky státní moci, jejich orgány a
instituce.
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7. ročník

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů
a státu.
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj
postoj k působení propagandy

Právní základy státu – typy a formy států, státní
občanství ČR, složky státní moci, jejich orgány a
instituce.

Případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem.

Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti.

Zkouší najít nové způsoby řešení na konkrétních
příkladech ze života v rodině i škole konfliktní situace.

Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti.

Vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení.

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí.

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi,
rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen;
lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve
společnosti.
Zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda
a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a
činností, výhody spolupráce lidí.
Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti.

Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí.

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů,
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce;
masová kultura, prostředky masové komunikace,
masmédia.

Lidská práva – úprava lidských práv v dokumentech,
poškozování lidských práv, diskriminace, šikana,
netolerantní, rasistické, xenofobní projevy v chování
lidí, pomoc lidem v nouzi, ohrožení, solidarita, krizová
centra, chudoba ve světě.
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VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

7. ročník
Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj Uvádí příklady porušování nebo ohrožování práv dětí.
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu
VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti
potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí
VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o
potřebné občany
VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích a rozlišuje
projevy nepřiměřeného chování a porušování
společenských norem
VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a
xenofobie
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná
způsoby jejich užívání
VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby
pomáhajících organizací

Zaujímá kritický postoj k vandalskému chování.

Lidská práva – úprava lidských práv v dokumentech,
poškozování lidských práv, diskriminace, šikana,
netolerantní, rasistické, xenofobní projevy v chování
lidí, pomoc lidem v nouzi, ohrožení, solidarita, krizová
centra, chudoba ve světě.
Lidská práva – úprava lidských práv v dokumentech,
poškozování lidských práv, diskriminace, šikana,
netolerantní, rasistické, xenofobní projevy v chování
lidí, pomoc lidem v nouzi, ohrožení, solidarita, krizová
centra, chudoba ve světě.
Pravidla chování.

Toleruje různé národnostní menšiny, seznámí se s jejich Lidská setkání, vzájemná tolerance, pomoc lidem v
odlišnostmi, přijímá přirozené a sociální rozdíly mezi
nouzi.
lidmi.
Rozpozná projevy vandalismu ve škole a v obci, vysvětlí
důsledky vandalismu.
Popíše situace ohrožení a nouze, kdy je potřeba
pomáhat druhým.
Dokáže vyjmenovat instituce v péči o stárnoucí občany,
role pracovníků.
Uplatňuje zásady společenského chování v různých
životních situacích.

Vandalismus.

Projevuje respekt ke kulturním rozmanitostem a k
právům druhých.
Vyjmenuje státní symboly, uvědomí si důležitost
symbolů.
Vyjádří se, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v
nouzi. Zná důležitá telefonní čísla. Umí vyjmenovat
krizová centra.

Lidská práva – Úprava lidských práv v dokumentech.

Mimořádné události
Zásady lidského soužití - sociální péče
Osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace;
konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské
nesnášenlivosti.

Naše vlast, státní symboly.
Lidská práva - pomoc lidem v nouzi, ohrožení,
solidarita, krizová centra.
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VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a
zájmy minoritních skupin ve společnosti
VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla
společenského soužití
VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a
postiženým spoluobčanům

7. ročník
Rozliší netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí.
Uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí.
Nachází nové způsoby řešení na konkrétních příkladech
ze života v rodině i škole konfliktní situace.

Zásady lidského soužití.
Zásady lidského soužití – morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování.
Pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Práce se školním řádem. Vytvoření pravidel slušného chování ve třídě a škole, následná diskuse. Vytvoření 10 bodů netolerantního chování lidí a následná diskuse
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Práce s politickou mapou světa, zapisování do slepé mapy název státu a jeho státní zřízení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Poznání rodiny, rodokmen rodiny, za použití dramatické výchovy situační scénky ..z rodiny
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Návštěva městského muzea s následnou besedou, rodáci.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Vyhledávání v tisku aktuální zprávy o porušování lidských práv, vypracovat statistiky zemí ve světě, kde je nejvíce tento problém zřejmý.
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního
vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání.

Učivo
Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a
duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s
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jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s
penězi
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

8. ročník
Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a
duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s
penězi, majetkem a různými formami vlastnictví.

Uvede příklady různých forem placení a oceňování.

Rozlišuje, z jakých zdrojů pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směruje své výdaje. Uvede příklady
dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
občané.
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
nabízejí.

penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní.

Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní.
Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní.
Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace,
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání prostředků.

Vyjmenuje základní formy podnikání.

Výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost.

Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH.

Principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh;
tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání.

Na příkladech posoudí podmínky vzniku reklamačního
nároku, dokáže reklamovat vadné zboží.

Výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost.
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VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů

8. ročník

Vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní
řád, respektuje základní právní normy našeho státu.

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů

Návštěva Krajského soudu v Kladně.

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

Uvede příklady postihů, které může použít náš stát v
případě protiprávního jednání (pokuta, odnětí svobody
aj.).

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných

Orientuje se ve významných dokumentech, v nichž se
publikují právní předpisy.

Rozliší protiprávní jednání a na příkladech posoudí
podmínky trestní postižitelnosti občanů.
Ovládá základní zásady první pomoci, ošetření
závažnějších poranění, komunikaci se službami odborné
pomoci.
Aktivně využívá základní kompenzační a relaxační
techniky k překonání únavy a stresu.

Osvojí si vhodné způsoby odmítání návykových látek.

Prozkoumává generovou problematiku z hlediska

Právní řád ČR - význam funkce právního řádu, orgány
právní ochrany občanů, činnosti důležitých orgánů
právní ochrany občanů (policie, státní zastupitelství,
soudy, advokáti, notáři), soustava soudů.
Právní řád ČR - význam funkce právního řádu, orgány
právní ochrany občanů, činnosti důležitých orgánů
právní ochrany občanů (policie, státní zastupitelství,
soudy, advokáti, notáři), soustava soudů.
Přestupek, trestný čin, korupce - uvede jejich příklady,
trestní postižitelnost.
Porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví.
Právní norma, předpis, publikování právních předpisů.

Přestupek, trestný čin, korupce - uvede jejich příklady,
trestní postižitelnost.
Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v
prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady, osobní potenciál.
Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v
prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady, osobní potenciál.
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí.
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
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charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a
ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných příslušníků

8. ročník
mediální prezentace životního stylu.

Vzájemné sdělení svého pohledu, nahlédnutí do
vnímání jednoho pohlaví druhým.

Formuluje a obhajuje svůj postoj a názor.

Uvědomuje si rozdíly mezi osobním a společenským
vnímáním mužů a žen.

Objasní příčiny deficitu a způsoby jeho krytí.

Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a
výdaje, , dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá se
rizikům při hospodařená s penězi.
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, Popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
hospodaření s penězi, uvede příklady různých forem
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá placení a oceňování.
se rizikům při hospodaření s penězi
VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití
Diskutuje o výhodách a rizicích různých nástrojů
různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního
hotovostního a bezhotovostního placení.
placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí Popíše, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
občanům
nabízejí

posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí.
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí.
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí.
Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji.
Deficit

Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a
duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s
penězi, majetkem a různými formami vlastnictví.
Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní.

Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení.

Bankovnictví a jejich služby – aktivní a pasivní operace,
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání prostředků.
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VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s
profesním uplatněním
VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány
VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti
občanů
VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat
výrobek nebo službu
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě
porušení práv spotřebitele
VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních,
právních a ekonomických otázkách rodinného života a
rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních
ustanovení a důsledky protiprávního jednání
VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně
patologickými jevy

8. ročník
Objasní, jak lze překonávat osobní nedostatky a rozvíjet Osobní rozvoj –sebezměna; význam motivace, aktivity,
zdravou sebedůvěru.
vůle a osobní kázně při seberozvoji.
Objasní potřebu motivace pro rozvoj osobních předností. Životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na
životní změny.
Respektuje dodržování našeho právního řádu, umí
Právní řád ČR.
uplatňovat svá práva.
Rozpozná vadný výrobek, umí postupovat v případě
Výroba, obchod, služby a jejich funkce.
nespokojenosti se zakoupeným výrobkem či
poskytovanou službou. Ví na koho se obrátit.
Dokáže reklamovat vadné zboží.
Výroba, obchod, služby a jejich funkce.
Umí sestavit jednoduchý rodinný rozpočet. Uvede
příklady dávek a příspěvků.

Hospodaření, rozpočet domácností, úspory.

Uvede příklady postihů, protiprávního jednání. Orientuje Přestupek, trestný čin, korupce.
se v pojmech- pokuta, přestupek, trestní čin.
Osvojí si vhodné způsoby odmítání návykových látek,
Vnitřní svět člověka, vnímání, prožívání, poznávání a
obhajuje svůj postoj a názor k rizikovému chování.
posuzování skutečnosti.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace volného času, plánování učení, stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení.
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník








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

Učivo
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9. ročník

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů

Na příkladech známých států rozliší republiku a
monarchii (demokracii a diktaturu).
Vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízený
státu pro každodenní život občanů.

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě, obcí, krajů a státu.

Právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu;
státní občanství ČR; Ústava ČR.
Principy demokracie – znaky demokratického způsobu
rozhodování a řízení státu; politický pluralismus,
sociální dialog a jejich význam.
Státní správa a samospráva – orgány a instituce státní
správy a samosprávy, jejich úkoly.

Charakterizuje a porovná složky státní moci a vysvětlí,
jaké úkoly plní jejich orgány a instituce.

Složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana
státu.

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a v
případě potřeby dokáže přiměřeně uplatňovat svá
práva.

Objasní smysl voleb v demokratických státech a vysvětlí Význam a formy voleb do zastupitelstev.
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat život občanů.
Stručně charakterizuje hlavní formy voleb do
zastupitelstev ČR.

Význam a formy voleb do zastupitelstev.

Respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí.

Právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady.
Právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady.

Uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování.
Průběžně sleduje i formace o změnách plynoucích pro
ČR z členství v EU.

Právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady.
Evropská integrace – podstata, význam, výhody.
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VO-9-5-02 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
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR
v rámci EU a způsoby jejich uplatňování

9. ročník
Posoudí význam spolupráce ve světě, popíše výhody.

Mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody.
Významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.)

Kriticky posoudí informace získané ze sdělovacích
prostředků.

Masová kultura, prostředky masové komunikace,
masmédia.

Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří
na ně svůj osobní názor, popíše hlavní příčiny i možné
důsledky.

Globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti
jejich řešení.

Vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní
příčiny i možné důsledky pro život lidstva.

Globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti
jejich řešení.

Objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru.

Evropská unie a ČR.

Na příkladech diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání.
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a
uvědomuje si rizika jejich porušování.

Druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce.
Právo v každodenním životě – význam právních
vztahů.
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9. ročník

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné
mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy
VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu

Průběžně sleduje i formace o změnách plynoucích pro ČR Výhody mezinárodní spolupráce – ekonomická,
z členství v EU. Objasní rozdíly mezi OSN, EU a NATO.
politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy.

VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování
demokratické společnosti
VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České
republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní
správy
VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné
komunikace s úřady; požádá v případě potřeby
vhodným způsobem o radu

Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu.
Porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR.

Diskutuje o možnostech boje proti terorismu.

Dokáže přiměřeně uplatňovat svá práva. Uvědomuje si
rizika jejich porušování.

Významné globální problémy včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení.
Znaky státu, typy a formy státu.
Složky státní moci, jejich orgány, obrana státu.

Právo v každodenním životě.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Vysvětlení funkce právního řádu. Práce se zákoníkem práce, vypsání nejd. bodů.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Vliv masmédií na utváření postojů lidí k danému problému ve společnosti - diskuse.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Ústava, diskuse na aktuální problémy o porušování lidských práv u nás a ve světě.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.12 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8
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Oblast
Charakteristika předmětu

Fyzika
Člověk a příroda
Vzdělávání v předmětu fyzika :
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. , 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání :
důležité pro jeho realizaci)
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce ( s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury )
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
- výukové programy PC, internet
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Integrace předmětů
 Fyzika
Mezipředmětové vztahy



Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - k vyhledávání, třídění a propojování informací
kompetence žáků
- k používání odborné terminologie
- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů:
- učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení
problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní:
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názoru druhých, na diskusi
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Fyzika
- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální:
- využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- učitel vede žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské:
- učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých
energetických zdrojů
- učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná
čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní:
učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními
Fyzika

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozliší na příkladech tělesa a látky, zjistí, zda daná látka
(těleso) patří mezi látky (tělesa) plynné, kapalné či
pevné. Porovná vybrané vlastnosti pevných, plynných a
kapalných látek.
Rozliší částice látky (atomy, molekuly), určí z čeho se
skládá atom. Charakterizuje pojem neustálého pohybu
částic a uvede jevy, které jej potvrzují. Porovná
částicovou stavbu pevných, kapalných a plynných látek,
vzájemné silové působení mezi částicemi a na tomto

Učivo
Látky a tělesa, složení látek, atomy a molekuly,
částicové složení pevných krystalických látek,
vlastnosti kapalin a plynů, model atomu, elektrické
vlastnosti látek.
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6. ročník

základě, zdůvodní jejich různé vlastnosti. Charakterizuje
rozdíly v částicovém složení plynů, kapalin a pevných
látek. Popíše složení atomu. Uvede druh el. náboje
protonu, elektronu a neutronu. Určí na základě znalosti
počtu elektronů a protonů, zda jde o kladný či záporný
iont.
F-9-2-03 změří velikost působící síly
Doloží na příkladech, že působení dvou těles je vždy
vzájemné.
Rozliší, zda působením síly došlo ke změně tvaru či
pohybu tělesa. Uvede hlavní jednotku síly, násobky či
dílky této jednotky. Změří danou sílu siloměrem a zapíše
výsledek.
Objasní pojem elektrování těles. Ověří existenci el. pole
a charakterizuje el. sílu jako působení el. pole na těleso,
popíše el. pole pomocí siločar. Stanoví rozdíl mezi
magnety přírodními a umělými. Popíše póly magnetu a
stanoví, jaké póly magnetu se přitahují a jaké se
odpuzují. Vysvětlí pojem magnetické pole a určí jak se
projevuje. Vysvětlí pojem indukční čáry. Stanoví
umístění severního a jižního magnetického pólu Země.
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či Porovná velikost grav. síly působící na dvě různá tělesa,
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
na tělesa v různé vzdálenosti od Země.
výsledné síly v jednoduchých situacích
Objasní pojem grav. pole Země, určí směr gravitační síly.
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
Uvede hlavní jednotku délky, její díly a násobky. Změří
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa danou délku délkovým měřidlem a zapíše výsledek (s
určením odchylky měření). Určí aritmetický průměr z
naměřených hodnot dané veličiny. Převádí jednotky
délky.
Změří objem (kapalného, pevného tělesa) při použití
odměrného válce a zapíše výsledek (s určením odchylky
měření). Určí aritmetický průměr z naměřených hodnot
dané veličiny. Převádí jednotky objemu.
Zváží dané těleso na rovnoramenných vahách a
hmotnost zapíše. Určí aritmetický průměr z naměřených

Vzájemné působení těles. Elektrování těles, elektrické
pole, magnetické vlastnosti látek, póly magnetu,
magnetické pole, indukční čáry
magnetického pole, magnetické pole Země.

Síla, gravitační síla, gravitační pole.

Vybrané fyzikální veličiny, měření délky pevného
tělesa, délková měřidla, měření délky, jednotky délky,
měření objemu kapalného a pevného tělesa, jednotky
objemu, měření hmotnosti tělesa, rovnoramenné
váhy, jednotky hmotnosti, jednotky hustoty. Jednotky
času, měření času, měření teploty tělesa.
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F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas
F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu
vůči jinému tělesu

6. ročník
hodnot dané veličiny. Uvede hlavní jednotku hmotnosti,
její díly a násobky. Převádí jednotky hmotnosti.
Uvede jednotku hustoty a vyjádří hustotu při dané
jednotce jinou jednotkou hustoty.
Uvede hlavní jednotku času, její díly a násobky. Změří
čas a zapíše výsledek. Vyjadřuje čas při dané jednotce
jinou jednotkou času. Změří teplotu i rozdíl teplot
teploměrem a zapíše výsledek.
Experimentálně určí hustotu látky ze změřené
hmotnosti a objemu, používá vzorec. Vyhledává hustotu
látky v tabulkách. Určí hmotnost tělesa z dané hustoty a
objemu, používá vzorec k výpočtům.
Posoudí, zda se objem tělesa při dané změně teploty
zvětší či zmenší. Posoudí, zda se délka kovové tyče při
dané změně teploty zvětší či zmenší. Popíše princip
teploměru, uvede některé typy. Uvede jednotky teploty.
Rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu
vzhledem k jinému tělesu. Rozhodne zda je pohyb
přímočarý nebo křivočarý. Rozliší rovnoměrný a
nerovnoměrný pohyb. Vyjádří rychlost v dané jednotce
jinou jednotkou rychlosti.
Změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas. Určí
průměrnou rychlost rovnoměrného pohybu.
Používá s porozuměním vztah v = s : t pro rychlost
rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh z praxe.
Znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu
na čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak.
Zváží dané těleso na rovnoramenných vahách a
hmotnost zapíše. Změří čas a zapíše výsledek. Změří
teplotu i rozdíl teplot teploměrem a zapíše výsledek.
Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k
jinému tělesu, objasní, že pohyb je relativní, a určí, zda
je těleso v klidu, či v pohybu vzhledem k jiným tělesům.
Na základě popisu pohybu tělesa nebo zkušenosti určí,

Výpočet hustoty látky, výpočet hmotnosti látky.

Změna objemu kapalného a plynného tělesa při
zahřívání a ochlazování, změna délky kovové tyče při
zahřívání a ochlazování, teploměr, jednotky teploty.
Pohyb a klid tělesa, dráha a čas, jednotky rychlosti,
okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu.

Výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu, graf
závislosti dráhy rovnoměrného pohybu na čase.

Měření délky, hmotnosti, času, teploty.

Vzájemné působení těles, pohyb a klid tělesa.
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F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení
jednoduchých problémů
F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci
působí síla

6. ročník
zda se jedná o pohyb rovnoměrný, nebo nerovnoměrný,
přímočarý nebo křivočarý, posuvný nebo otáčivý,
vysvětlí rozdíl mezi rychlostí rovnoměrného pohybu a
průměrnou rychlostí nerovnoměrného pohyb změří
velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní
jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici, určí graficky výslednici dvou
sil se společným působištěm působících na těleso, uvede
příklady, kdy a jak se v denním životě i v technické praxi
cíleně zvětšuje nebo zmenšuje velikost třecí síly, aplikuje
své poznatky o silách při vysvětlení funkce vybraných
jednoduchých strojů (páka, kladka).
Používá s porozuměním vztah v = s : t pro rychlost
Výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu
rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh z praxe.

Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní
Síla
jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici určí graficky výslednici dvou
sil se společným působištěm působících na těleso
uvede příklady, kdy a jak se v denním životě i v technické
praxi cíleně zvětšuje nebo zmenšuje velikost třecí síly,
aplikuje své poznatky o silách při vysvětlení funkce
vybraných jednoduchých strojů (páka, kladka).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Přesné měření, získávání základních dovedností pro spolupráci, ověřování výsledků.
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník






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




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil Rozeznává jednotlivé druhy sil. V konkrétní situaci
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
rozhodne, která dvě tělesa na sebe vzájemně působí
výslednici
silou a jaký je účinek vzájemného působení. Určí
gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité
hmotnosti. Znázorní sílu graficky. Určí výslednici sil
působících v jedné přímce. Určí výpočtem i graficky
velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných
směrů. Rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze.
Odhadne přibližnou polohu těžiště.
Určí pokusně těžiště, např. desky,tyče. Rozhodne, zda je
těleso v poloze stabilní nebo nestabilní.
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či Posuvné účinky síly na těleso vědomě spojuje vždy se
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
změnou rychlosti pohybu. Zdůvodní, proč je v konkrétní
výsledné síly v jednoduchých situacích
situaci těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém
pohybu, a určí síly působící na těleso, které jsou přitom
v rovnováze. Na příkladech ukáže, že silové působení
těles je vždy vzájemné, že síly akce a reakce vznikají a
zanikají současně, mají stejnou velikost a opačný směr a
působí na různá tělesa.
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při Rozhodne, zda je páka otáčivá kolem pevné osy v
řešení praktických problémů
rovnovážné poloze. Určí experimentem nebo výpočtem
sílu nebo rameno síly tak, aby se páka dostala do
rovnovážné polohy. Uvede užití páky v praxi a objasní
výhodnost použití páky v daném případě. Určí
podmínku rovnováhy na pevné kladce. Uvede příklady
využití kladky v praxi a vysvětlí jejich výhody. Předpoví,
jak se změní deformační účinky síly při změně velikosti
síly. V jednoduchém případě změří třecí sílu. Porovná
třecí síly působící mezi tělesy při různé drsnosti ploch
nebo obsahu stykových ploch. V dané situaci rozhodne,

Učivo
Síla, skládání sil, výslednice sil, těžiště tělesa.

Pohybové zákony, posuvné účinky sil, zákon
setrvačnosti, zákon vzájemného působení těles.

Otáčivé účinky síly, páka, pevná kladka, deformační
účinky síly, tření.
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7. ročník

zda je tření užitečné nebo škodlivé, navrhne vhodný
způsob jeho zmenšení nebo zvětšení.
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
Popíše jev, který ukazuje, že při stlačení kapaliny nebo
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických plynu vzroste tlak ve všech místech stejně. V
problémů
jednoduchých případech určí velikost a směr tlakové
síly. Užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, tlakovou
silou a obsahem plochy na níž působí. Užívá Pascalův
zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení. Použije
vztah pro výpočet hydrostatického tlaku při řešení
konkrétních problémů.
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v Určí výpočtem velikost vztlakové síly působící na těleso
klidné tekutině chování tělesa v ní
v kapalině. Porovnáním vztlakové a gravitační síly
dokáže předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině,
zda se v ní bude vznášet, nebo zda bude plovat na
hladině. Pokusem prokáže existenci a vysvětlí příčinu
atmosférického tlaku vzduchu. Porovná atmosférický
tlak v různých výškách, popíše způsob měření
atmosférického tlaku. Změří tlak plynu v uzavřené
nádobě a rozhodne, zda je v nádobě přetlak nebo
podtlak plynu vzhledem k atmosférickému tlaku.
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve Rozliší zdroj světla a osvětlené těleso. Rozhodne, zda
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
dané prostředí je čiré, průhledné, průsvitné, či
světla při řešení problémů a úloh
neprůhledné.
Pomocí poznatku o přímočarém šíření světla vysvětlí
vznik stínu a vznik zatmění Slunce a Měsíce. Pokusně
objasní rozklad bílého světla optickým hranolem,
vysvětlí vznik duhy v přírodě. Vyhledá hodnotu rychlosti
světla v tabulkách pro vakuum a pro další optická
prostředí. Využívá zákona odrazu světla na rozhraní
dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném
zrcadle. Pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým
zrcadlem a dokáže uvést příklad jejich využití v praxi.
Najde pokusně ohnisko dutého zrcadla.
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou Na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, tlaková síla,
tlak, pascalův zákon, hydrostatický tlak.

Vztlaková síla působící na tělesa v kapalině,
Archimédův zákon, plování, vznášení se a potápění
těles v kapalině,
Atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřené nádobě.

Světelné jevy, světlo, zdroj světla, přímočaré šíření
světla, rozklad světla, rychlost světla, odraz světelného
paprsku, zrcadla.

Lom světla na optickém rozhraní, oko, optické čočky,
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různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci
působí síla

F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení
síly

F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích
při řešení jednoduchých praktických problémů

F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení jednoduchých
praktických problémů

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky

7. ročník
kolmici, kdy k lomu od kolmice. Porozumí pojmům
krátkozrakost a
dalekozrakost a způsobu nápravy těchto očních vad.
Rozliší pokusně spojku a rozptylku. Najde pokusně
ohnisko tenké
spojky a určí její ohniskovou vzdálenost. Dokáže popsat,
z čeho jsou složeny jednoduché optické přístroje a jak se
využívají v běžném životě.
Správně určí, jestli na dané těleso působí síla, určí, zda
dvě konkrétní tělesa na sebe vzájemně působí silou,
uvědomuje si působení gravitace, pozná grafické
znázornění síly, dokáže určit její velikost a směr,
odhadne přibližnou polohu těžiště.
Uvědomuje si vliv působení síly na změnu rychlosti.
Pozná zda je těleso v klidu nebo v rovnoměrném
přímočarém pohybu
Uvědomuje si, že silové působení těles je vždy vzájemné,
že síly akce a reakce vznikají a zanikají současně, mají
stejnou velikost a opačný směr.
Určí, že je těleso vystaveno otáčivým účinkům síly, určí
experimentem sílu nebo rameno síly tak, aby se páka
dostala do rovnovážné polohy, uvede příklady využití
kladky v praxi, pozná, že se změní deformační účinky síly
při změně její velikosti, porovná třecí síly působící mezi
tělesy při různé drsnosti ploch, v dané situaci rozhodne,
zda je tření užitečné nebo škodlivé.
Uvědomuje si, že při stlačení kapaliny nebo plynu vzroste
tlak ve všech místech stejně. Pozná působení tlakové
síly.
Rozliší tlak od tlakové síly, chápe princip hydraulického
zařízení, použije vztah pro výpočet hydrostatického
tlaku.
Určí zdroj světla, uvědomuje si rozdíly optických
prostředí, popíše vznik zatmění slunce a měsíce, dokáže

oční vady, optické přístroje.

Skládání sil, výslednice sil, těžiště tělesa.

Pohybové zákony, zákon setrvačnosti, zákon
vzájemného působení těles.

Otáčivé účinky síly, páka, pevná kladka, deformační
účinky síly, tření.

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, tlaková síla,
tlak, pascalův zákon, hydrostatický tlak.

Světelné jevy, přímočaré šíření světla, rozklad světla,
rychlost světla, odraz světelného paprsku, zrcadla.
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a zná jejich využití

7. ročník
popsat rozklad bílého světla pomocí optického hranolu,
vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách, popíše
odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí, určí
rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem, najde pokusně
ohnisko dutého zrcadla.

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vysvětlí a na praktickém příkladu demonstruje, kdy
dojde z fyzikálního hlediska k vykonání práce.
Zhodnotí vliv času při konání práce na dosažený výkon.

Učivo
Mechanická práce při přemístění tělesa. Mechanická
práce při zvedání tělesa na pevné kladce a na
nakloněné rovině.
Práce a výkon.

Na praktických příkladech vysvětlí rozdíl mezi
pohybovou a polohovou energií. Porozumí pojmům
teplo a teplota.
Určí skupenské teplo tání a tuhnutí tělesa. Vysvětlí
pojem izolované tepelné soustavy. Porozumí vztahu
závislosti změny teploty na změně vnitřní energie při
tání a tuhnutí. Vymezí hlavní faktory, na nichž závisí
rychlost vypařování kapaliny a teplota varu kapaliny a
využívá tyto poznatky k řešení problémů a úloh.
Vysvětlí vzájemný vztah práce plynu a změny jeho
objemu. Porozumí základním meteorologickým
pojmům. Zhodnotí výhody a nevýhody využívání

Pohybová a polohová energie. Vzájemná přeměna
polohové a pohybové energie. Vnitřní energie. Změna
vnitřní energie při konání práce a při tepelné výměně.
Teplo, teplota, měrná tepelná kapacita látky, teplo
přijaté (odebrané) při tepelné výměně, tepelná
výměna vedením, zářením a prouděním, změna
skupenství, tání a tuhnutí, vypařování a var,
kondenzace, var za sníženého a zvýšeného tlaku,
sublimace a desublimace.
Práce plynu, úvod do meteorologie, spalovací motory
(parní stroj, zážehový čtyřdobý motor, zážehový
dvoudobý motor,
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F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku

8. ročník
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí.
Rozliší látky pohlcující zvuk. Porozumí principu záznamu,
přenosu, reprodukce a uchovávání zvuku v
elektronických zařízeních.

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí
F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem (bez vzorců)
F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem
energie, jejich přenosu a využití

Zhodnotí vliv nadměrného hluku na kvalitu prostředí.

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo
přijaté či odevzdané tělesem

Odliší pojmy teplo a teplota, uvědomí si vztah závislosti
změny teploty na změně vnitřní energie při tání a
tuhnutí.

Uvědomuje si vliv času při konání práce na dosažený
výkon.
Popíše rozdíl mezi polohovou a pohybovou energií.

F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání
Popíše vzájemný vztah práce plynu a změny jeho
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní objemu, seznámí se se základními meteorologickými
prostředí
pojmy, popíše základní rozdíly jednotlivých typů
spalovacích motorů.
F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
Pozná látky pohlcující zvuk.

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní
prostředí a zdraví člověka

vznětový motor). Užití motorů.
Periodické jevy, zvuk a zdroje zvuku, látkové prostředí
jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření
zvuku v různých prostředích.
Tón, výška, kmitočet a hlasitost. Elektronický záznam,
přenos, uchovávání a reprodukce zvuku.
Hluk. Odraz zvuku na překážce, ozvěna a pohlcování
zvuku.
Práce a výkon
Pohybová a polohová energie. Vzájemná přeměna
polohové a pohybové energie. Vnitřní energie. Změna
vnitřní energie při konání práce a při tepelné výměně.
Teplo, teplota, měrná tepelná kapacita látky, teplo
přijaté (odebrané) při tepelné výměně, tepelná
výměna vedením, zářením a prouděním, změna
skupenství, tání a tuhnutí, vypařování a var,
kondenzace, var za sníženého a zvýšeného tlaku,
sublimace a desublimace.
Práce plynu, úvod do meteorologie, spalovací motory
(parní stroj, zážehový čtyřdobý motor, zážehový
dvoudobý motor, vznětový motor), užití motorů.

Periodické jevy. Zvuk a zdroje zvuku. Látkové prostředí
jako podmínka vzniku šíření zvuku. Rychlost šíření
zvuku v různých prostředích.
Uvědomuje vliv nadměrného hluku na kvalitu prostředí. Hluk. Odraz zvuku na překážce, ozvěna a pohlcování
zvuku.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Porozumí základním pojmům (atom a jeho složení,
molekula, iont). Na základě znalosti druhu náboje
rozhodne, zda se budou dvě tělesa elektricky přitahovat
či odpuzovat. Podle počtu protonů a elektronů v částici
pozná, zda jde o kladný či záporný iont.
Ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho
okolí existuje elektrické pole. Pokusně ověří, za jakých
podmínek prochází obvodem elektrický proud. Objasní
účinky elektrického proudu (tepelné, světelné,
pohybové). Změří elektrický proud ampérmetrem a
elektrické napětí voltmetrem.
Používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v
úlohách ( A = U/I ). Pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje
s rostoucí délkou a teplotou vodiče a zmenšuje se se
zvětšujícím se obsahem jeho průřezu a souvisí s
materiálem, ze kterého je vodič vyroben.
Vysvětlí rozdíl mezi vodičem, izolantem a polovodičem.
Rozliší polovodiče, diodu a termistor.

Učivo
Atom a jeho složení (proton, neutron, elektron).
Elektrický náboj, iont. Elektrická síla a elektrické pole.
Elektrický proud. Elektrické napětí. Zdroje
stejnosměrného napětí.

Ohmův zákon, Elektrický odpor, vedení proudu v
kovech, kapalinách, plynech a polovodičích.

Vodiče a izolanty, polovodiče.

Zvolí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí.
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod. Obvod bez
Odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle
spotřebiče, zkrat. Elektrická práce, příkon elektrického
sebe a určí výsledné elektrické napětí, výsledný
spotřebiče. Jistič a pojistka.
elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů. Porozumí
údajům na elektroměru. Vysvětlí nutnost dodržování
bezpečnostních zásad při manipulaci s elektrickým
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F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu

9. ročník
zařízením.
Vysvětlí princip elektromagnetické indukce a objasní
vznik střídavého proudu. Dokáže popsat způsob výroby
a přenosu elektrické energie. Popíše funkci
transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické
energie. Popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě
elektrické energie na životní prostředí.
Vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro. Vysvětlí pojem
řetězová reakce. Popíše, na jakém principu funguje
jaderný reaktor. Popíše, jak je zajištěn bezpečný provoz
v jaderné elektrárně. Dokáže popsat nepříznivý vliv
radioaktivního záření na lidský organismus.
Vysvětlí rozdíl mezi planetou a hvězdou. Má představu,
jaké děje se odehrávají na Slunci a jiných hvězdách.
Popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních
silách).
Popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety,
měsíce, planetky, komety). Objasní střídání dne a noci,
ročních období a vznik jednotlivých měsíčních fází.
Orientuje se na noční obloze. Vysvětlí důvody, jež vedou
lidstvo k výzkumu vesmíru.
Pozná, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho
okolí existuje elektrické pole, stanoví podmínky, za
kterých prochází obvodem elektrický proud, popíše
účinky elektrického proudu (tepelné, světelné,
pohybové). Umí používat ampérmetr a voltmetr.
Dokáže popsat rozdíl mezi vodičem, izolantem a
polovodičem. Uvědomuje si existenci polovodičů.

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů
a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či
není zdrojem světla
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý
Zvolí správně jednotlivé komponenty k sestavení

Magnetismus a elektromagnetická indukce,
stejnosměrný proud, alternátor, generátor, elektrický
motor, transformátor,
výroba a přenos elektrické energie.

Štěpení atomového jádra, řetězová reakce a jaderný
reaktor, jaderná elektrárna.

Vesmír, hvězdy.
Sluneční soustava, planety, měsíční fáze, astrologie,
kosmonautika a výzkum vesmíru.

Elektrická síla a elektrické pole, elektrický proud,
elektrické napětí. Zdroje stejnosměrného napětí.

Vodiče a izolanty, polovodiče.

Jednoduchý elektrický obvod, rozvětvený elektrický
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9. ročník

elektrický obvod

jednoduchého elektrického obvodu, odliší zapojení
spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe, porozumí
údajům na elektroměru. Chápe nutnost dodržování
bezpečnostních zásad při manipulaci s elektrickým
zařízením.
Je schopen popsat rozdíl mezi planetou a hvězdou, má
základní představu, jaké děje se odehrávají na Slunci a
jiných hvězdách.

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností (mdú)
osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném
tělese a jejím postavení ve vesmíru
zná planety sluneční soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a Má představu o pohybu vesmírných těles (na základě
pohyb Měsíce kolem Země
poznatků o gravitačních silách). Vyjmenuje hlavní
součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky,
komety). Uvědomuje si střídání dne a noci, ročních
období a vznik jednotlivých měsíčních fází. Dokáže
rozeznat hlavní souhvězdí. Uvede důvody, jež vedou
lidstvo k výzkumu vesmír.

obvod, elektrická práce, příkon elektrického
spotřebiče, jistič a pojistka.

Vesmír, hvězdy.

Sluneční soustava, planety, měsíční fáze, astrologie,
kosmonautika a výzkum vesmíru.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.13 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie
Člověk a příroda
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Charakteristika předmětu

Chemie
Vzdělávání v předmětu chemie:
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně posuzovat přírodní jevy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz o podstatě pozorovaných jevů
- učí žáky analyzovat výsledky svého pozorování
- podněcuje žáky k ověřování výsledků svého pozorování
- vede žáky k využívání svých poznatků k předvídání některých přírodních zákonitostech
a jevů
- směřuje žáky k hledání vysvětlení pozorovaných jevů a k hledání řešení praktických
Problémů
- učí žáky osvojit si základní chemické pojmy a odbornou terminologii
- podporuje žáky k vytváření otevřeného kritického myšlení i logického uvažování

Obsahové, časové a organizační vymezení
Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Formy a metody práce:
důležité pro jeho realizaci)
- frontální vyuka s demonstračními pokusy
- skupinová práce
- samostatné pozorování
- laboratorní práce
- krátkodobé projekty( např. vědecká konference)
- výukové programy PC, práce s internetem
Řád učebny chemie je vyvěšen v učebně a pro žáky je závazný.
Integrace předmětů
 Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k užívání odborné terminologie
- ke kritickému myšlení
- k samostatnému experimentování a pozorování získaných informací
Kompetence k řešení problémů:
- učitel vede žáky k hledání základních postupů při řešení daných úkolů
- k formulování svých poznatků a myšlenek v písemné i ústní podobě
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Chemie
Kompetence sociální a personální:
- vede žáky k práci ve skupině, k pocitu zodpovědnosti za práci skupiny
- k posilování sebedůvěry
- učí žáky pomoci si navzájem
Kompetence občanské:
- učitel vede žáky k ekonomickému využívání energie a surovin
- nabádá žáky k upřednostňování zdrojů obnovitelné energie
- vede žáky k ekologickému myšlení
Kompetence pracovní:
- učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních pravidel při práci s chemickými látkami
Chemie

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

8. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek. Rozliší
známé látky podle jejich různých vlastností. Navrhne a
provede jednoduché pokusy, zaznamená jejich průběh,
rozpozná skupenství látek a jejich přeměny, vyhledá v
tabulce hodnoty hustoty,teploty varu.
Uvede zásady bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc, přivolá pomoc, uvede příklady nebezpečných
látek.
Vysvětlí význam R a S vět, uvede jejich příklady u
výrobků, které jsou běžně v prodeji.
Rozliší různorodé a stejnorodé směsi. Rozliší suspenzi,
emulzi, pěnu, aerosol. Uvede příklady roztoků. Vysvětlí
správně pojmy: složka roztoku, rozpuštěná látka,

Učivo
Barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, vodivost,
zápach, hustota, teplota varu, tání, tuhnutí,
vypařování, zkapalnění, sublimace.

BOZP v pracovně chemie, první pomoc při úrazu –
poleptání, popálení, pořezání.

Různorodé, stejnorodé směsi, složení roztoků,
hmotnostní zlomek.
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rozpouštědlo.
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky Uvede vzorec na výpočet hmotnostního zlomku.
roztok daného složení
Připraví roztok daného složení. Rozpustnost, roztok
nasycený, nenasycený, zředěný, koncentrovaný.
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
Aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání, velikosti
rozpouštění pevných látek
plošného povrchu na rozpouštění pevných látek.
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
Sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
filtraci. Vysvětlí princip destilace, popíše destilační
příklady oddělování složek v praxi
aparaturu.
Navrhne postup oddělování složek v praktickém životě.
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
Uvede názvy vody v jednotlivém skupenství. Zhodnotí
jejich výskytu a použití
význam vody pro život. Vyjmenuje základní vlastnosti
vody a její využití v praxi. Rozliší destilovanou, pitnou,
užitkovou a odpadní vodu. Vysvětlí koloběh vody v
přírodě. Uvede princip výroby pitné vody
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu Charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
látek. Vysvětlí princip hašení, uvede telefonní číslo
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace hasičů.
znečištění
Popíše inverzi, smog, uvede příklady zdrojů znečištění
vody a vzduchu. Navrhne možnosti, jak je v jeho okolí je
možno omezovat znečištění vody a vzduchu.
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
Uvede příklady dokazující, že látky se skládají z
správných souvislostech
pohybujících částic. Popíše složení atomu, vznik iontu
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
Používá značky a názvy
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech prvků,Ag,Al,Au,Br,C,Ca,Cl,Cu,F,Fe,H,He,I,Li, Mg,Mn,N,
Na,O, P,Pb,Pt,S,Si,Sn,Zn. Vysvětlí protonové číslo.
Používá pojmy chemická látka,prvek, sloučenina,
chemická vazba,značka prvku, vzorec chemické
sloučeniny.
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
Rozliší kovy a nekovy, uvede příklady využití, rozliší
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a periody, skupiny, vyhledá známé prvky.
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických Rozliší výchozí látky a produkty

Roztoky

Roztoky
Filtrace, usazování, destilace, sublimace

Voda destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody,
čistota vody.

Složení a vlastnosti vzduchu, čistota ovzduší, ozonová
díra.

Molekula, atom, jádro, obal, elementární částice,
valenční elektrony.
Chemické prvky, názvy a značky prvků, protonové
číslo.

Kovy Fe,Al,Zn,Cu,Ag, Au, slitiny mosaz, bronz, dural,
nekovy: H, O, C,Cl,S,N
Chemický děj, výchozí látky, produkty
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reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona Uvede zákon zachování hmotnosti. Zapíše jednoduchou
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky reakci chemickou rovnicí. Přečte zápis chemické
nebo produktu
rovnice. Vypočítá úlohy s užitím veličin: n,m, M, V a
hustoty. Uvede faktory ovlivňující rychlost v praxi.
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
Určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech. Zapíše z
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí názvů vzorce a naopak. Popíše vlastnosti vybraných
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
oxidů. Posoudí jejich vliv na životní prostředí.
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
Určí oxidační číslo atomů v halogenidech. Zapíše z názvů
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí vzorce halogenidů a naopak. Popíše vlastnosti, význam,
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
užití NaCl. Popíše vlastnosti a užití vybraných kyselin,
životní prostředí
popíše bezpečné ředění . Popíše první pomoc při
potřísnění.
Zapíše z názvů kyselin jejich vzorce a naopak.
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
Vznik kyselých dešťů, uvede možná opatření, která
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim vedou k předcházení vzniku kyselých dešťů.
lze předcházet
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
Rozliší známé roztoky na kyselé, zásadité a neutrální
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede pomocí indikátorů, změří ph univerzálním ph papírkem.
příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
Popíše bezpečné rozpouštění hydroxidů a jejich základní
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí vlastnosti, posoudí jejich vliv na životní prostředí. První
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
pomoc při poleptání. Zapíše z názvů vzorce a naopak.
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
Provede neutralizaci velmi zředěných roztoků, uvede
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí názvy reaktantů a produktů, zapíše průběh reakce
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
chemickou rovnicí. Zapíše z názvů vzorce a naopak.
životní prostředí
Uvede příklady uplatnění solí v praxi.
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
Uvede význam průmyslových hnojiv. Jejich vliv na
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí životní prostředí. Popíše složení a vlastnosti stavebních

Zákon zachování hmotnosti, látkové množství, molární
hmotnost, jednoduché chemické rovnice. Rychlost
chemické reakce.
Názvosloví
SO2,SO3, CO2,CO,CaO,NO,NO2,SiO2
Skleníkový efekt
Fluoridy, chloridy, jodidy a bromidy – jejich názvosloví,
chlorid sodný, HCl,H2SO4,HNO3, názvosloví.

Kyselé deště

Ph Indikátory

NaOH,KOH,Ca(OH)2
Názvosloví hydroxidů

Podstata neutralizace, vznik solí, názvy a vzorce
síranů, dusičnanů, uhličitanů.

Průmyslová hnojiva
Vápenná malta, sádra
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životní prostředí
CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
rozpozná přeměny skupenství látek
CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně
používanými nebezpečnými látkami
CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných
látek
CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky
CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v
běžném životě
CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich použití
CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu
ve svém nejbližším okolí
CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a
jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich
možné vlastnosti
CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty
nejjednodušších chemických reakcí
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných
prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a
zná vliv těchto látek na životní prostředí
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou
nebo hydroxidem
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení

8. ročník
pojiv.
Rozliší fyzikální a chemické vlastnosti látek. Rozliší
Barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, zápach,
známé látky podle jejich různých vlastností. Rozliší
hustota, teplota varu, vypařování.
skupenství látek.
Uvede zásady bezpečnosti práce, poskytne první pomoc. První pomoc při úrazu – poleptání, popálení, pořezání,
zkoumání etiket obalů od běžných kyselin,ocet,
kyselina citronová.
Přivolá pomoc.
Bezpečnost v chemii.
Pozná, zda se jedná o chemickou látku.
Rozezná běžně užívané roztoky.

Jednoduché příklady z praxe (domácnost).
Roztoky v domácnosti.

Rozliší jednotlivé běžně používané druhy vod.

Pitná, minerální, užitková voda.

Vyjmenuje zdroje znečištění vody a vzduchu v nejbližším Znečištění vody a vzduchu.
okolí.
Používá značky H, O, N, C, S, Si, P, Na, Fe, Ag, Au, Cu, Al. Zná prvky: H, O, N, C, S, Si, P, Na, Fe, Ag, Au, Cu, Al.
Rozpozná kovy a nekovy, uvede příklady využití.

Fe,Al,Zn,Cu,Ag, Au

Pojmenuje výchozí látky a produkty

Chemický děj, výchozí látky, produkty.

Uvede příklady anorganických látek z praktického
života. Popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky
využitelných oxidů, kyselin, zásad a solí.
Má povědomí o stupnici pH a umí změřit pH roztoku za
využití univerzálního indikátorového papírku.
Popíše bezpečné zacházení s kyselinami a hydroxidy.

Prakticky využitelné oxidy, kyseliny, zásady a sole
SO2,SO3, CO2,CO,CaO,SiO2, HCl, HNO3, H2SO4,NaOH,
CaCO3.
Ph

Uvede faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí v
praxi.

Rychlost chemických reakcí.

Kyseliny, hydroxidy
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jejich nebezpečnému průběhu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů vážení soustavy uzavřené a otevřené, vyvozování závěrů.
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
Rozliší anorganické a organické sloučeniny. Určí
jejich zdroje, vlastnosti a použití
nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti
a užití.
Vyhledá a uvede příklady produktů zpracování ropy.
Vyhledá příklady havárií způsobených ropou a ropnými
produkty a zemním plynem.
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
Rozliší chemické reakce endotermní a exotermní. Uvede
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady příklady fosilních a uměle vyrobených paliv, popíše
produktů průmyslového zpracování ropy
jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání. Posoudí vliv
spalování různých paliv.
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede Rozliší pojem derivát uhlovodíku a uhlovodík. Rozliší
jejich zdroje, vlastnosti a použití
uhlovodíkový zbytek a určí charakteristickou skupinu.
Zapíše vzorce metanolu, etanolu, kyseliny mravenčí a
octové, formaldehydu, acetonu. Uvede vlastnosti těchto
látek a jejich užití. Uvede výchozí látky a produkty
esterifikace.
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
Orientuje se v reaktantech a produktech fotosyntézy a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
dýchání. Uvede podmínky fotosyntézy, její význam pro
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, život.

Učivo
Alkany,alkeny, alkyny,areny, metan, etan, propan,
butan, etylen, benzen,acetylen, naftalen, zpracování
ropy, BOZP při zacházení s ropnými látkami.

Endotermní a exotermní reakce, obnovitelné a
neobnovitelné zdroje paliv, průmyslově vyráběná
paliva.
Halogenderiváty, alkoholy, karbonylové sloučeniny,
karboxylové kyseliny, estery.

Fotosyntéza, sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny.

257

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Chemie

9. ročník

sacharidů.
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

Rozliší sacharidy, tuky a bílkoviny. Uvede příklady zdrojů
těchto látek. Posoudí potraviny z hlediska zdraví
člověka. Vyjmenuje příklady zdrojů sacharidů, tuků a
bílkovin.

Doloží na příkladech význam chemických výrob pro
Chemické výroby, biotechnologie, enzymy
národní hospodářství, prvotních a druhotných surovin
pro chemické výroby, zhodnotí je z hlediska
udržitelného rozvoje . Posoudí ekonomický a ekologický
význam recyklace odpadů.
Vysvětlí pojem biotechnologie, zjistí, kde v okolí dochází
k znečišťování životního prostředí, uvede, jak tomu
předcházet. Zachází bezpečně s mycími a čisticími
prostředky.
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů Rozpozná označení hořlavých, výbušných a toxických
Ochrana životního prostředí
na řešení modelových situací z praxe
látek.
Chemie a životní prostředí
Látky výbušné, hořlavé, toxické
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých Uvede příklady otravných látek, příklady drog, popíše
Otravné látky, pesticidy, drogy, léčiva.
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
příklady následků, kterým se vystavuje konzument.
zdraví člověka
Dokáže uvést příklady výbušnin, hořlavých a toxických
látek.
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
Zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie.
Zásady chování v případě úniku nebezpečných látek,
modelových příkladech havárie s únikem
BOZP.
nebezpečných látek
CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie Uvede příklady fosilních a uměle vyrobených paliv.
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje paliv
CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty
Popíše význam ropy, uhlí a zemního plynu pro chemický Zpracování ropy
průmyslového zpracování ropy
průmysl i pro praktický život člověka.
CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a
Zhodnotí ekologický význam recyklace odpadů, uvede
Chemické výroby
druhotných surovin
příklady prvotních a druhotných surovin významných pro
chemickou výrobu.
CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi
Umí bezpečně zacházet s mycími a čisticími prostředky, Chemické látky
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka
jmenuje skupiny běžně dostupných léčiv a způsoby jejich
použití, porozumí základním instrukcím uvedeným v
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příbalových letácích léčiv, popíše příklady následků
účinků nadměrné konzumace drog (včetně kouření a
požívání alkoholu) na lidský organismus, uvede zástupce
látek, které nejčastěji znečišťují ovzduší, vodu a půdu.
CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a Uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů a
Sacharidy, tuky, bílkoviny - zdroje, vlastnosti, vliv na
vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných
uvede zdroje těchto látek. Posoudí potraviny z hlediska zdraví člověka.
zásad správné výživy
zdraví člověka.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Řízený rozhovor o vlivu spalování uhlovodíku na životní prostředí.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.14 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Přírodopis
Člověk a příroda
Vzdělávací cíle v předmětu přírodopis:
- získávání a rozvíjení orientace v systému organismů,
- používání s porozuměním základní biologickou terminologii,
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji biologických informací,
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podporování ochrany životního prostředí a pochopení
principu trvalé udržitelnosti,
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání životního prostředí vlastní země a regionů světa
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Přírodopis
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
- aplikování biologických poznatků v praktickém životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Přírodopis se vyučuje v odborné učebně.
důležité pro jeho realizaci)
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem,
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu, atlasy, klíče),
- biologické vycházky s pozorováním, terénní cvičení, mikroskopování, laboratorní práce
- projekty.
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie: složení atmosféry, hydrosféry, biosféry,metabolismus látek, fotosyntéza…
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, pohyb těles, …
- zeměpis: rozšíření organismů, jevů, oblastí těžby atd. v ČR, Evropě a ve světě
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historický vývoj člověka,
- výchova ke zdraví (VZ): zdravý životní styl, význam pohybu
Integrace předmětů
 Přírodopis
Mezipředmětové vztahy



Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
do širších celků, nalézají souvislosti
kompetence žáků
žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
žáci jsou vedeni :
k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
k používání odborné terminologie
k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence k řešení problémů:
žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech
řešení
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žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
žáci jsou vedeni:
k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
k odpovědím na otevřené otázky
k práci s chybou
Kompetence komunikativní:
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a
kultivovaně v písemném i ústním projevu
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
žáci jsou vedeni:
ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné
komunikace
k naslouchání a respektování názorů druhých
k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v
písemné i mluvené podobě
Kompetence sociální a personální:
žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy,
pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání
žáci jsou vedeni:
k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
k ochotě pomoci a o pomoc požádat
k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním
měřítku
Kompetence občanské:
žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
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Přírodopis
žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí,
jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
žáci jsou vedeni:
k dodržování pravidel slušného chování
k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
k tomu, aby brali ohled na druhé
k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní:
žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
žáci jsou vedeni k efektivní práci
žáci jsou vedeni:
k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Uvádí příklady rozmanitosti přírody, rozlišuje živé a
neživé složky na základě jejich charakteristických
vlastností.
Interpretuje nejnovější názor na vznik života na Zemi.
Objasní základní podmínky života na Zemi.
Určí společné a odlišné znaky zobrazených buněk.

Učivo
Ůvod - příroda, rozmanitost přírody, její složky, živá a
neživá příroda.
Planeta Země.
Vznik života na Zemi.
Projevy života, Podmínky života, Rozmanitost
přírody,Vztahy mezi organismy.
Buňka
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živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, Rozliší buňku rostlin a živočichů ve stavbě i způsobech
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel obživy.
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků

Objasní funkci základních organel.

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy.
Rostlinná a živočišná buňka - srovnání.
Soustava organismů,

Objasní pojmy a uvádí je do souvislostí se strukturou
života: buňka, pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus.
Třídí a zařazuje vybrané organismy do systému
taxonomických jednotek.

Přehled základních systematických skupin.

Uvede na příkladech z běžného života význam virů v
přírodě a pro člověka.
Zná některá virová onemocnění a zná zásady prevence
proti nákaze.
Chápe význam bakterií v přírodě a pro člověka.

Viry

Přehled základních systematických skupin.

Viry
Bakterie

Uvede příklady mikrobiálních onemocnění a zásady
Bakterie
prevence proti nákaze.
Rozlišuje houby podle způsobů výživy,chápe jejich
Houby – rostliny nebo živočichové,
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích.
S pomocí atlasu určí a rozlišuje běžné jedlé a jedovaté
Vybrané příklady druhů hub.
houby.
Zná zásady první pomoci při otravě houbami.

Vybrané příklady druhů hub.

Rozpozná lišejníky jako příklad soužití (symbiózy) hub a
řas.
Vysvětlí, v čem je jejich soužití pro oba organismy
výhodné.

Lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam.
Lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam.
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí

Porovná vnější stavbu a významné orgány těla živočichů Významné orgány těla živočichů
a vysvětlí jejich funkci.

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

Zhodnotí význam vybraných živočichů v přírodě a pro
člověka.

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve

Zná běžné cizopasné ploštěnce.

Rozlišuje prvoky a mnohobuněčné bezobratlé živočichy,
určuje s pomocí vyobrazení vybrané zástupce
taxonomických skupin.
Objasní na příkladech živočichů způsob života, základní
projevy chování a přizpůsobení danému prostředí
prvoků a mnohobuněčných bezobratlých živočichů v
přírodě.

Mnonobuněční bezobratlí živočichové

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla –
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy 1B a MB, rozmnožování.
Bezobratlí
Vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů.
Prvoci: trepka velká, příklady jiných prvoků.
Žahavci: nezmar hnědý,
mořští žahavci.
Ploštěnci: ploštěnka mléčná,
cizopasní ploštěnci.

Zná zásady dodržování hygieny jako způsobu ochrany
proti nákaze vnitřními cizopasníky.

Hlísti: půdní hlísti, cizopasní hlísti.

Rozlišuje a charakterizuje třídy kmene měkkýšů - plže,
mlže, hlavonožce.

Měkkýši: hlemýžď zahradní

Vyjádří místo v potravních řetězcích a ekologický
význam kroužkovců.

Kroužkovci: žížala obecná, vodní kroužkovci.

Rozlišuje třídy kmene členovců a uvede jejich zástupce.

Členovci: význačné znaky.

Uvádí podstatu nebezpečnosti klíšťat.

Roztoči- klíště obecné.
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styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

6. ročník
Zná způsob, jak odstranit přisáté klíště a nutnost
následné kontroly místa přisátí.

Roztoči- klíště obecné.

Vysvětlí přímý vývin.

Pavoukovci- křižák ob., naši běžní pavouci, sekáči.
Štíři- štír kýlnatý.
Korýši- rak říční, raci- chránění živočichové.
Další korýši.
Korýši- rak říční, raci- chránění živočichové.
Další korýši.

Rozumí příčinám a způsobům ochrany raků (systémová
ochranná opatření).
Rozliší mnohonožky a stonožky ve stavbě těla, způsobu
obživy a významu v přírodě.

Vzdušnicovci: význačné znaky, mnohonožky, stonožky,
hmyz- typické znaky těla členovců,
včela medonosná- významný společenský hmyz, užitek
a chov včel,
jiní zástupci blanokřídlého hmyzu.
Rozlišuje hmyz s nedokonalou a dokonalou proměnou a Vzdušnicovci: význačné znaky, mnohonožky, stonožky,
uvede zástupce.
hmyz- typické znaky těla členovců,
včela medonosná- významný společenský hmyz, užitek
a chov včel,
jiní zástupci blanokřídlého hmyzu.
Je poučen o způsobu pomoci při píchnutí včelou, vosou. Vzdušnicovci: význačné znaky, mnohonožky, stonožky,
hmyz- typické znaky těla členovců,
včela medonosná- významný společenský hmyz, užitek
a chov včel,
jiní zástupci blanokřídlého hmyzu.
Zařazuje ostnokožce jako samostatnou skupinu
Ostnokožci: název kmene, mořští živočichové.
mořských živočichů.

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Rozliší přirozené a umělé prostředí.
a chování při poznávání živé a neživé přírody

Člověk a příroda, beseda/vycházka zajišťování ochrany
životního prostředí ve městě.
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P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Uvede příklady zásahů člověka do přírody a bezpečného Společenstvo, ekosystém.
a chování při poznávání živé a neživé přírody
chování ve styku se živočichy.
Zásahy člověka do přírody.
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Uvede příklady ochrany přírody.
Ochrana přírody.
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Pozoruje přírodniny lupou, mikroskopem, vyhledává v Praktické metody poznávání přírody – laboratorní
určovacích klíčích, atlasech.
práce, vycházky do ekosystémů, exkurze do NM Praha.
Zjednodušené určovací klíče a atlasy, jednoduché
rozčleňování rostlin a živočichů.
P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a Uvádí příklady rozmanitosti přírody, rozlišuje živé a
Úvod - příroda, rozmanitost přírody, její složky, živá a
rozliší základní projevy a podmínky života
neživé složky na základě jejich charakteristických
neživá příroda. Planeta Země. Vznik života na Zemi.
vlastností.
Projevy života, podmínky života
Interpretuje nejnovější názor na vznik života na Zemi.
Objasní základní podmínky života na Zemi.
P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a
Objasní funkci základních organel. Objasní pojmy a
Soustava organismů, přehled základních
orgánových soustav rostlin i živočichů
uvádí je do souvislostí se strukturou života: buňka,
systematických skupin.
pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus.
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a
Uvede rozdíl mezi jednobuněčnými a jednobuněčnými
Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy.
mnohobuněčnými organismy
organismy, rozliší je.
P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v
Uvede na příkladech z běžného života význam virů v
Viry, bakterie.
přírodě a na člověka
přírodě a pro člověka. Zná některá virová onemocnění a
zná zásady prevence proti nákaze. Chápe význam
bakterií v přírodě a pro člověka. Uvede příklady
mikrobiálních onemocnění a zásady prevence proti
nákaze.
má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
Základní přehled o dějích v přírodě (rozmnožování,
Rozmanitost přírody. Vztahy mezi organismy.
potravní vztahy,…).
pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro
Chápe význam rostlin a živočichů pro člověka.
Vztah - člověk a příroda.
člověka
P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté S pomocí atlasu určí a rozlišuje běžné jedlé a jedovaté
Houby – rostliny nebo živočichové. Vybrané příklady
houby podle charakteristických znaků
houby. Zná zásady první pomoci při otravě houbami.
druhů hub.
P-9-2-03p pozná lišejníky
Pozná lišejníky jako příklad soužití (symbiózy) hub a řas. Lišejníky - výskyt a význam.
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného Porovnává vnější stavbu a významné orgány těla
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla –
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těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná
jejich hlavní zástupce
P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování
základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro
člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

6. ročník
živočichů a vysvětlí jejich funkci.
Popíše prvoky a mnohobuněčné bezobratlé živočichy,
určuje s pomocí vyobrazení vybrané zástupce
taxonomických skupin.
Ukáže na příkladech živočichů způsob života, základní
projevy chování a přizpůsobení danému prostředí prvoků
a mnohobuněčných bezobratlých živočichů v přírodě.

Odliší přirozené a umělé prostředí.

živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy.
Vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů. Prvoci: trepka velká,
příklady jiných prvoků.
Bezobratlí
Žahavci: nezmar hnědý,
mořští žahavci.
Ploštěnci: ploštěnka mléčná,
cizopasní ploštěnci.
Hlísti: půdní hlísti, cizopasní hlísti.
Měkkýši: hlemýžď zahradní
Kroužkovci: žížala obecná, vodní kroužkovci.
Členovci: význačné znaky.
Pavoukovci- křižák ob., naši běžní pavouci, sekáči.
Štíři- štír kýlnatý.
Roztoči- klíště obecné.
Korýši- rak říční, raci- chránění živočichové.
Další korýši.
Vzdušnicovci: význačné znaky, mnohonožky, stonožky,i
hmyz- typické znaky těla členovců,
včela medonosná- významný společenský hmyz, užitek
a chov včel,
jiní zástupci blanokřídlého hmyzu.
Ostnokožci: název kmene, mořští živočichové.
Člověk a příroda, zajišťování ochrany životního
prostředí ve městě.
Společenstvo, ekosystém.
Zásahy člověka do přírody.
Ochrana přírody.
Bezobratlí
Žahavci: nezmar hnědý,
mořští žahavci.
Ploštěnci: ploštěnka mléčná,
cizopasní ploštěnci.
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využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb
P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při poznávání přírody
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu

6. ročník

Vyjmenuje příklady zásahů člověka do přírody a
bezpečného chování ve styku se živočichy.
Základní pravidla bezpečného chování při poznávání
přírody.
Uvede příklady ochrany přírody. Pozoruje přírodniny
lupou, mikroskopem, vyhledává v určovacích klíčích,
atlasech.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Hlísti: půdní hlísti, cizopasní hlísti.
Měkkýši: hlemýžď zahradní
Kroužkovci: žížala obecná, vodní kroužkovci.
Členovci: význačné znaky.
Pavoukovci- křižák ob., naši běžní pavouci, sekáči.
Štíři- štír kýlnatý.
Roztoči- klíště obecné.
Korýši- rak říční, raci- chránění živočichové.
Další korýši.
Vzdušnicovci: význačné znaky, mnohonožky, stonožky,i
hmyz- typické znaky těla členovců,
včela medonosná- významný společenský hmyz, užitek
a chov včel,
jiní zástupci blanokřídlého hmyzu.
Ostnokožci: název kmene, mořští živočichové.
Člověk a příroda, zajišťování ochrany životního
prostředí ve městě.
Společenstvo, ekosystém.
Zásahy člověka do přírody.
Ochrana přírody.
Pozitivní a negativní zásahy člověka do přírody.
Pravidla bezpečného chování při poznávání přírody diskuze.
Pozorování lupou, mikroskopem, zjednodušené
pozorovací klíče a atlasy.

prezentace skupinové práce žáků
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
plakát - lidská sídla a jejich vztah k okolí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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6. ročník

beseda / vycházka do okolí
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Zná základní podmínky a projevy života.
Prezentuje obratlovce jako skupinu stru-natců s páteří.

Učivo
Úvod

Popíše podle obrázku tělo mihule

Vývoj, vývin a systém strunatců/ obratlovců, významní
zástupci jednotlivých tříd.
Kruhoústí, mihule

Zařadí mihuli do taxonomických skupin.

Kruhoústí, mihule

Charakterizuje paryby, zná zástupce.

Paryby,ostroun ob., rejnok ostn.

Rozliší paryby od ryb.

Paryby,ostroun ob., rejnok ostn.

Vysvětlí, jak jsou ryby přizpůsobeny životu ve vodě.

Sladkovodní ryby.

Popíše tělo kapra.

Ryby , kapr ob.,základní struktura života,orgány,
orgánové soustavy.

Zná nejznámější sladkovodní ryby.

Sladkovodní ryby.
Rozmnožování a chov ryb.
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hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve

7. ročník
Zná významné zástupce mořských ryb a jejich využití
(zdravá výživa).

Významné mořské ryby.

Určí s pomoci vyobrazení vybrané zástupce
Obojživelníci, skokan hnědý
obojživelníků a zařadí je do říší a nižších taxonomických
jednotek.
Objasní přizpůsobení obojživelníků životu ve vodě a na Naši obojživelníci
souši.
Uvede znaky, kterými se plazi přizpůsobili životu na
Plazi, ještěrka ob.
souši.
Rozliší podtřídy plazů, určí s pomocí vyobrazení vybrané Plazi, ještěrka ob.
zástupce plazů.
Rozliší užovku od zmije.
Podtřídy želvy a krokodýli, ještěři a hadi.
Zná zásady první pomoci při uštknutí.

Podtřídy želvy a krokodýli, ještěři a hadi.

Popíše vnější a vnitřní stavbu ptačího těla, pera a vejce. Ptáci, kos černý

Porovná těla a části těl zástupců ptáků.

Vývojové znaky, vnější a vnitřní stavba, funkce orgánů
těla.

Objasní na příkladech různé způsoby chování a
přizpůsobení ptáků danému prostředí.

Chování ptáků.
Praktické pozorování těl ptáků.

Zdůrazní význam ptáků a jejich ochrany v přírodě a pro
člověka.

Ptáci v různých ekosystémech a jejich význam v
přírodě a pro člověka, ochrana druhů.

Uvědomuje si, že ptáci mohou být přenašeči původců
nemocí.

Ptáci v různých ekosystémech a jejich význam v
přírodě a pro člověka, ochrana druhů.
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styku se živočichy
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování

7. ročník
Rozlišuje vyšší rostliny na výtrusné a semenné.

Přehled systému rostlin.

Objasní přechod rostlin na souš.

Přechod rostlin na souš, přizpůsobení rostlin životu na
souši.

Zná stupňovité uspořádání rostlinného těla.

Znaky a vlastnosti rostlin-pletiva.

Popíše s pomocí vyobrazení stavbu těla mechové
rostliny.
Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování mechu.
Objasní význam mechů v přírodě.

Výtrusné rostliny.

Popíše s pomocí vyobrazení tělo kapradiny.

Mechorosty, zástupci mechů, životní cyklus
mechorostů.
Mechorosty, zástupci mechů, životní cyklus
mechorostů.
Plavuně, přesličky, kapradiny – výtrusy, vodivá pletiva.

Vymezuje společné znaky (rozlišení ve stavbě těla)
semenných rostlin.

Části těl semenných rostlin.

Popíše a porovná stavbu a vysvětlí funkci a význam
jednotlivých orgánů těla semenných rostlin.

Kořen, stonek, list, květ, plod a semeno - stavba a
význam částí těla semenných rostlin a jejich vztahy v
rostlině jako celku.
Kořen, stonek, list, květ, plod a semeno - stavba a
význam částí těla semenných rostlin a jejich vztahy v
rostlině jako celku.
Fyziologie rostlin – základní principy: fotosyntéza,
dýchání, růst, vývin, rozmnožování – využití při
pěstování.
Fyziologie rostlin – základní principy: fotosyntéza,
dýchání, růst, vývin, rozmnožování – využití při

Hodnotí vztahy mezi kořeny, stonkem, listy rostlin a
jejich součinnost pro pohyb látek v těle rostlin.
Vysvětlí a popíše růst a vývin rostlin.

Popíše faktory ovlivňující růst a vývin a jejich využití při
pěstování rostlin.
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rostlin
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí

7. ročník
Charakterizuje rozdíly v životních cyklech jednoletých,
dvouletých,vytrvalých rostlin.
Rozlišuje s klíčem i bez klíče a pojmenuje dostupné
zástupce běžných jehličnatých stromů a keřů.

pěstování.
Fyziologie rostlin – základní principy: fotosyntéza,
dýchání, růst, vývin, rozmnožování – využití při
pěstování.
Nahosemenné rostliny,

Vysvětlí základní rozdíl mezi nahosemennými a
krytosemennými rostlinami.

Zástupci jehličnanů - rozlišení, určování.

Rozlišuje krytosemenné rostliny na jednoděložné a
dvouděložné.

Výskyt a význam jehličnanů.
Krytosemenné rostliny.

Rozpozná a pojmenuje naše běžné listnaté stromy a
keře.

Listnaté stromy a keře, rozlišení.

Popíše s pomocí vyobrazení, klíčů a atlasů nebo podle
rostlinného materiálu tělo a charakteristické znaky
zástupců čeledí dvouděložných rostlin a zná význam
běžně hospodářsky využívaných zástupců.
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
Odvodí na základě pozorování zvolených rostlin jejich
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám závislost a přizpůsobení pod-mínkám prostředí.
prostředí
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Uvede příklady jedovatých a léčivých rostlin.
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Pozná některé cizokrajné rostliny a zná jejich význam
a chování při poznávání živé a neživé přírody
pro člověka.
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Zná vůdčí rostliny v ekosystému a typické zástupce
společenstva rostlin a živočichů.
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Zdůvodní význam rostlin v biosféře a význam jejich
ochrany.
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Pozoruje přírodniny lupou, mikroskopem, vyhledává v

Krytosemenné rostliny dvouděložné – čeledě, vybraní
zástupci, chráněné rostliny, ochrana prostředí.

Krytosemenné rostliny dvouděložné – čeledě, vybraní
zástupci, chráněné rostliny, ochrana prostředí.
Cizokrajné rostliny- ovoce, koření, nápoje, okrasné.
Cizokrajné rostliny- ovoce, koření, nápoje, okrasné.
Společenstva, rostliny v okolí, vliv člověka na
podmínky prostředí.
Společenstva, rostliny v okolí, vliv člověka na
podmínky prostředí.
Přímé pozorování přírodnin.
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P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná
jejich hlavní zástupce

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro
člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného
těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného
těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin

7. ročník
určovacích klíčích, atlasech.
Objasní základní podmínky a projevy života. Prezentuje
obratlovce jako skupinu strunatců s páteří. Popíše podle
obrázku tělo mihule a zařadí do správné taxonomické
skupiny. Charakterizuje paryby, zná zástupce.
Rozliší paryby od ryb. Vysvětlí, jak jsou ryby
přizpůsobeny životu ve vodě. Zná dle vyobrazení
nejznámější sladkovodní a mořské ryby, jejich využití a
význam ve výživě člověka. Určí s pomocí vyobrazení
vybrané zástupce obojživelníků. Objasní přizpůsobení
obojživelníků k životu ve vodě a na souši. Uvede znaky,
kterými se plazi adaptovali k životu na souši. Rozliší
podtřídy plazů pomocí vyobrazení vybraných zástupců.
Rozliší užovku od zmije. Zná zásady první pomoci při
uštknutí.
Zná zásady první pomoci při uštknutí.
Popíše vnější a vnitřní stavbu ptačího těla, pera, vejce.
Na základě vyobrazení a vlastního pozorování rozlišuje
nejdůležitější zástupce ptáků.
Objasňuje na jednotlivých příkladech různé způsoby
chování a adaptace ptáků k prostředí.
Odvozuje na základě pozorování význam ptáků v
přírodě, potřebu jejich ochrany, význam ptáků pro
člověka.
Uvědomuje si, že ptáci mohou být i přenašeči nemocí.
Objasní uspořádání rostlinného těla - buňka, pletiva,
orgány. Rozlišuje vyšší rostliny na výtrusné a semenné.
Vysvětlí přechod rostlin na souš.
Popíše stavbu těla mechové rostliny podle obrázku.
Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování mechu dle schématu. Odvodí význam
mechů v přírodě. Popíše na základě vyobrazení stavbu
těla kapradiny.

Vývoj, vývin a systém strunatců/obratlovců,významní
zástupci jednotlivých tříd. Kruhoústí, mihule, paryby,
rejnok.
Ryby- orgány, orgánové soustavy, adaptace k vodnímu
prostředí.
Kapr obecný
Sladkovodní ryby. Rozmnožování a chov ryb.
Významné mořské ryby.
Obojživelníci-skokan hnědý.
Naši obojživelníci.
Plazi. Ještěrka obecná.
Podtřídy plazů: želvy, krokodýli, ještěři a hadi.
Ptáci – kos černý
Vývojové znaky, vnější a vnitřní stavba, funkce orgánů
a orgánových soustav.
Praktické pozorování těl ptáků.
Ptáci v různých ekosystémech a jejich adaptace k
prostředí.
Ptáci v různých ekosystémech a jejich adaptace k
prostředí. Význam ptáků v přírodě a pro člověka. Chov
ptáků a ochrana druhů.

Přehled systému rostlin. Přechod rostlin na souš,
přizpůsobení rostlin životu na souši. Znaky rostlin,
pletiva rostlin. Výtrusné rostliny.
Mechorosty, zástupci mechů, jejich životní cyklus.
Plavuně, přesličky, kapradiny-výtrusy, vodivá pletiva.
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7. ročník

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické
procesy a jejich využití

Vymezí společné i odlišné znaky semenných rostlin.
Orgány semenných rostlin - jejich stavba a význam,
Popíše, komparuje stavbu jednotlivých orgánů
vzájemné vztahy v rostlině jako celku.
semenných rostlin a vysvětluje jejich funkci. Odvozuje a
hodnotí vztahy mezi kořeny, stonkem, listy rostlin a
jejich vliv pro pohyb látek v těle rostliny.
P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých
Popisuje a vysvětluje růst rostlin, vývoj rostlin, faktory, Fyziologie rostlin – fotosyntéza, dýchání, vývin,
rostlin a způsob jejich pěstování
ovlivňující tyto proces a možnosti jejich využití při
rozmnožování – praktické využití při pěstování.
pěstování. Charakterizuje rozdíly v životních cyklech
jednoletých, dvouletých a vytrvalých rostlin.
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin Rozlišuje s pomocí klíče i bez klíče dostupné zástupce
Nahosemenné rostliny. Zástupce jehličnanů – rozlišení,
a zná jejich zástupce
běžných jehličnatých stromů a keřů. Vysvětlí základní
určování. Výskyt, význam jehličnanů.
rozdíly mezi nahosemennými a krytosemennými
Krytosemenné rostliny. Listnaté stromy a keře,
rostlinami. Rozpozná a pojmenuje naše běžné listnaté
určování, rozlišení.
stromy a keře. Popíše charakteristické znaky vybraných Krytosemenné rostliny: jednoděložné a dvouděložnézástupců čeledi krytosemenných rostlin za pomoci klíče, vybrané významné čeledě a jejich zástupci. Chráněné
vyobrazení, rostlinného materiálu. Zná význam
rostliny, ochrana prostředí. Cizokrajné rostliny -ovoce,
hospodářsky využívaných rostlin. Zná příklady
koření, okrasné.
jedovatých rostlin. Pozná některé cizokrajné rostliny a
jejich význam pro člověka.
P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin
Zná vůdčí rostliny v ekosystému a typické zástupce
Společenstva, rostliny v okolí, vliv člověka na
podmínkám prostředí
společenstva rostlin a živočichů. Zdůvodní význam
podmínky prostředí.
rostlin v ekosystému a potřebu jejich ochrany.
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody
Pozoruje přírodniny lupou, mikroskopem, vyhledává
Praktické pozorování přírodnin.
osvojované v přírodopisu
informace v informačních klíčích, atlasech a jiných
zdrojích.
Důsledně respektuje školní řád a hygienická pravidla při
práci s přírodním materiálem.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění při práci s materiálem.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Referáty, prezentace žáků.
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RVP výstupy
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Objasní pojmy vrozené, naučené, instinktivní chovaní
živočichů, podmíněné a nepodmíněné reflexy.
Na příkladech uvádí výrazné vrozené etologické chování
živočichů v prostředí (orientace v prostředí, teritoriální
chování, potravní chování, komunikace, sociální
chování).
Zhodnotí původ a charakteristické znaky savců. Popíše
stavbu těla, orgány a orgánové soustavy vybraných
savců.
Objasní přizpůsobení se savců prostředí, výživě a
způsobu života.
Zhodnotí význam savců v přírodě a pro člověka. Uvádí
příklady některých kriticky ohrožených druhů savců u
nás a ve světě.
Srovnává znaky biologické příbuznosti a sociálně
kulturní odlišnosti člověka od ostatních živočichů.
Zařazuje člověka do systému živočichů, posoudí
příbuznost s obratlovci a primáty.
Pojmenuje a popíše hlavní části lidského těla. Rozlišuje
jednotlivé typy tkání podle tvaru a funkce buněk. Určí
podle vyobrazení hlavní části lidské kostry, popíše
vnitřní stavbu a tvar kosti, odvodí vlastnosti kosti a
kostry.
Objasní funkční propojení svalstva a kostry. Popíše s

Učivo
Etologie
Projevy chování živočichů.

Savci.

Savci.

Savci.

Fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování
člověka

Anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých
částí. lidského těla, orgány, orgánové soustavy:
Opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí,
vylučovací.
Kůže
Řízení lidského těla a hormonální soustava.
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P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od

8. ročník
pomocí vyobrazení stavbu a funkci svalu. Objasní
upevnění svalu ke kostře. Srovnává stavbu a činnost
příčně pruhovaného svalstva, hladkého svalstva a
srdečního svalu.
Pojmenuje základní tělní tekutiny v lidském těle, krev,
tkáňový mok a mízu. Popíše význam a složení krve a
jednotlivé složky krve. Rozlišuje lidské krevní skupiny.
Rozlišuje cévy na tepny, žíly a vlásečnice, objasní jejich
úlohu v oběhové soustavě.
Objasní funkci mízní soustavy a význam sleziny v
oběhové soustavě. Vyjádří hlavní funkci dýchací
soustavy, příjem kyslíku a odstraňovaní oxidu uhličitého
z lidského organismu. Popíše s pomocí vyobrazení
systém a stavbu dýchací soustavy.
Vyjádří funkci trávicí soustavy v těle člověka. Popíše s
pomocí vyobrazení stavbu a funkci jednotlivých častí
trávicí soustavy.
Popíše s pomocí vyobrazení funkci a systém vylučovací
soustavy.Zdůrazní význam kůže jako největšího orgánu lidského
těla objasní funkci lidské kůže a jejich složek. Popíše s
pomocí vyobrazení vnitřní stavbu kůže a kožní útvary,
určí jejich funkci. Vyjádří princip dvojího řízení lidského
těla pomocí hormonální a nervové soustavy. Objasní
význam a působení hormonu.
Popíše stavbu a funkci nervové
Vyjádří zásady duševní hygieny. Zdůvodní význam
odpočinku, spánku, rekreace a zdravého životního stylu
pro činnost nervové soustavy.
Pojmenuje lidské smysly a jejich funkce.
Rozlišuje u člověka prvotní a druhotné pohlavní znaky.
Pojmenuje a s pomocí vyobrazení popíše mužské a
ženské orgány a jejich funkci.
Popíše jednotlivé etapy lidské reprodukce, princip

Vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti.
Životní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví
člověka
Smyslové orgány.
Rozmnožovací soustava.

Vývoj jedince
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8. ročník

početí až do stáří
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla

oplození, zárodečného a plodového období.
Uvádí nejčastější příklady běžných onemocnění a jejich
příznaky, uplatňuje zásady jejich prevence a léčby.

Nemoci, úrazy a prevence – příčiny a příznaky,
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí;
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie
Poskytuje účinně první pomoc. Uvádí, že rychlá lékařská Nemoci, úrazy a prevence – příčiny a příznaky,
pomoc je dostupná na telefonním čísle 155 nebo 112.
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí;
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě Objasní význam dědičnosti pro člověka z hlediska
Dědičnost a proměnlivost organismů.
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
prevence dědičných chorob, ochrany zdraví a
šlechtitelství.
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam Objasní, které viry a bakterie jsou pro člověka škodlivé. Viry a bakterie. Výskyt, význam a praktické využití.
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
Uvede, které bakterie člověk využívá v běžném životě.
P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování
Popíše pojmy vrozené (instinktivní) chování, naučené
Etologie, projevy chování živočichů.
základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní
chování živočichů, podmíněné a nepodmíněné reflexy.
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí Uvádí na základě pozorování vrozené etologické chování
živočichů v prostředí - potravní, komunikace, sociální
chování, orientace v prostředí).
P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných
Vyjmenuje charakteristické znaky savců a vyvozuje
Savci
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
původ savců. Popíše stavbu těla savců, jednotlivé
orgány, orgánové soustavy vybraných savců na základě
vyobrazení, schémat. Objasňuje ze způsobu výživy a
života adaptaci savců k prostředí.
P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro
Uvede významné savce pro člověka, vyjmenuje některé Savci
člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve
kriticky ohrožené druhy savců v ČR, ve světě s využitím
styku se živočichy
různých informačních zdrojů.
P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka Porovnává znaky biologické příbuznosti a odlišnosti v
Fylogeneze a ontogeneze člověka, rozmnožování
sociálně kulturním chování člověka s ostatními živočichy člověka.
na základě pozorování, vyobrazení. Zařazuje člověka do
systému živočichů. Na základě vyobrazení vyhledává
příbuzné znaky člověka s obratlovci a primáty.
P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav Pojmenuje a stručně popíše hlavní části lidského těla dle Anatomie a fyziologie – stavba a funkce orgánů,
lidského těla a jejich funkce
vyobrazení. Vyjmenuje jednotlivé druhy tkání a jejich
orgánových soustav lidského těla. Opěrná soustava,
funkci dle obrázků. Popíše na modelu/vyobrazení hlavní pohybová soustava, oběhová soustava, dýchací
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P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince

P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných

8. ročník
části kostry, vnitřní stavbu kosti, tvar kostí.
Usuzuje na vlastnosti kostí a kostry. Vysvětluje funkci
pohybové soustavy z propojení kosterního svalstva a
kostry. Popíše stavbu a funkci svalu na základě
vyobrazení, schématu. Rozlišuje stavbu a funkcipříčně
pruhovaného svalstva, hladkého svalstva a srdečního s
použitím obrázků a schémat. Vyjmenuje základní tělní
tekutiny v lidském těle - krev, tkáňový mok, míza. Popíše
význam krve, její složení, složky krve a jejich funkci.
Vyjmenuje krevní skupiny. Rozlišuje druhy cév – tepny,
žíly, vlásečnice a jejich funkci. Objasní funkci mízní
soustavy, vyjmenuje orgány mízní soustavy dle
vyobrazení. Vysvětlí hlavní funkci dýchací soustavy.
Popíše dle modelu/vyobrazení stavbu a funkci dýchací
soustavy. Vyjádří funkci trávicí soustavy člověka. Na
základě vyobrazení popíše stavbu a funkci jednotlivých
částí TS. Popíše funkci, stavbu vylučovací soustavy s
využitím vyobrazení, modelu. Objasní význam a funkci
lidské kůže, popíše její vnitřní stavbu dle vyobrazení.
Uvede kožní deriváty,usuzuje na jejich funkci.
Popíše dvojí způsob řízení lidského těla – hormonální a
nervový. Vysvětlí význam a působení hormonu. Popíše
stavbu a funkci nervové soustavy: neuron, nerv, reflexní
oblouk. Formuluje základní zásady duševní hygieny.
Zdůvodní význam odpočinku, spánku, rekreace a
zdravého životního stylu pro činnost NS. Vyjmenuje
lidské smysly, popíše jejich funkci a význam pro člověka.
Vyjmenuje prvotní a druhotné pohlavní znaky člověka. S
pomocí vyobrazení popíše stavbu a funkci mužských a
ženských pohlavních orgánů.
Vyjmenuje jednotlivé etapy lidské reprodukce, popíše
princip oplození. Rozlišuje zárodečné a plodové období
vývinu jedince.
Vyjmenuje jednotlivé příklady běžných

soustava, trávicí soustava, vylučovací soustava, krycí
soustava – kůže.
Řízení lidského těla a hormonální soustava, nervová
činnost, hygiena duševní činnosti., životní styl –
pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka,
smyslové orgány, rozmnožovací soustava.

Ontogeneze jedince.

Nemoci, úrazy a jejich prevence, praktické zásady při
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nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při
poranění

P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu

8. ročník
onemocnění,jejich příznaky, uvádí zásady prevence a
léčby onemocnění.
Poskytuje první pomoc, bezpečně zná telefonní čísla
rychlé lékařské pomoci 155,112.

Vysvětlí funkci chromozomu, dědičnost a proměnlivost.
Na základě schématu křížení hrachu vyvodí základní
znaky dědičnosti a proměnlivosti organismu. Usuzuje na
význam dědičnosti pro člověka: prevence a ochrana
zdraví, šlechtitelství.
Vysvětlí pojmy viry, bakterie – geneticky modifikované
organismy. Vyhledá informace o škodlivých a užitečných
mikroorganismech pro člověka.
Pozoruje přírodniny lupou, mikroskopem, vyhledává
Praktická pozorování.
informace v klíčích, atlasech a jiných zdrojích.
Důsledně dodržuje školní řád a hygienická pravidla při
práci s přírodním materiálem.
Nepřiřazené učivo
Genetika, dědičnost, proměnlivost organismu.

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

léčení běžných nemocí, poranění, těžkých zranění,
epidemie.
Nemoci, úrazy a jejich prevence, praktické zásady při
léčení běžných nemocí, poranění, těžkých zranění,
epidemie.

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a Určí postavení a polohu planety Země ve sluneční
Země - vznik a stavba Země.
trvání života
soustavě a ve vesmíru. Charakterizuje Zemi jako planetu
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s vrstevnatou stavbou, která má kůru, plášť a jádro, lišící
se svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.
Uvádí a s pomocí vyobrazení rozlišuje a popisuje vnitřní
části zemského tělesa.
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností Rozlišuje mezi nerosty a horninami. Charakterizuje
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
nerosty a horniny. Určuje a rozlišuje základní fyzikální a
pomůcek
chemické vlastnosti nerostů. Rozlišuje horniny podle
způsobu vzniku na vyvřelé, usazené a přeměněné.
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
Rozlišuje dva zdroje energie geologických procesů,
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin energii slunečního záření a energii pocházející z
i oběhu vody
vnitřního tepla v nitru Země.Objasní působení vnitřních,
částečně i vnějších geologických procesů.
Objasní vliv vody, větru a zemské přitažlivosti na zemský
povrch.
Objasní proces zvětrávání hornin jako povrchový
geologický proces.
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
Hodnotí vodu, ovzduší a organismy, jako půdotvorné
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v činitele. Rozlišuje mezi půdními druhy a půdními typy.
naší přírodě
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle Charakterizuje prahory a starohory. Charakterizuje
charakteristických znaků
geologické éry od prvohor po čtvrtohory a vývoj života v
nich, vývoj vztahu mezi pevninou, mořem a vývojem
organismů. Nastíní hlavní evoluční a revoluční přírodní
změny a procesy, probíhající na území dnešní České
republiky v průběhu jednotlivých geologických období.
Rozliší a charakterizuje Český masiv a Karpaty.
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
Charakterizuje typy podnebí a druhy počasí.
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém Objasní pojem přírodní prostředí jako prostředí
prostředí a vztahy mezi nimi
tvořeného živými přírodními složkami, organismy a také
neživými přírodními složkami.

Nerosty a horniny.

Vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a
důsledky.

Půdy - složení, vlastnosti a význam půdy. Význam vody
a teploty prostředí pro živé organismy a člověka.
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - geologické
změny, vznik života, výskyt typických organismů a
jejich přizpůsobování prostředí. Geologický vývoj a
stavba území ČR - Český masiv a Karpaty.

Podnebí a počasí ve vztahu k životu. Mimořádné
události způsobené přírodními vlivy – příčiny, typy a
ochrana před nimi

Organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi
organismy.
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P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému

Charakterizuje populaci a společenstva. Považuje
ekologický systém (ekosystém) za základní funkční
jednotku v přírodě. Charakterizuje ekosystém jako
určitou část biosféry přizpůsobenou svému prostředí,
zahrnující společenstva organismů žijících na více
stanovištích spolu s jejich okolním neživým prostředím.
Pojmenuje základní funkční procesy každého
ekosystému zajišťující jeho rovnováhu, tok energie,
oběh látek, řízení a vývoj. Objasní na příkladech
vybraných ekosystémů princip potravního řetězce a
potravní pyramidy.
Zdůvodní význam druhové rozmanitosti a ochrany
přírody pro trvale udržitelný život na Zemi. Objasní
význam a způsoby ochrany jednotlivých druhů
organismů i celých ekosystémů. Hodnotí způsob
moderní ochrany přírody jako všestrannou ochranu
přírodních složek krajiny. Rozlišuje mezi maloplošnými a
velkoplošnými chráněnými územími. Uvádí vybrané
příklady národních parků v Evropě a ve světě.
Pojmenuje národní parky České republiky. Objasní
význam chráněných krajinných oblastí (CHKO) v České
republice. Vyjádří význam biosférických rezervací
UNESCO, uvádí jejich příklady.
Uvádí aktuální příklady závažných environmentálních a
ekologických problémů ve světě a v České republice.
Popíše postavení a polohu planety Země ve sluneční
soustavě a ve vesmíru dle schematu.
Charakterizuje jednotlivé vrstvy Země: kůru, plášť, jádro,
popisuje chemické a fyzikální vlastnosti těchto vrstev za
pomoci vyobrazení, schématu, tabulek s chem. složením
vrstev.
Rozlišuje pojem nerost a hornina. Charakterizuje nerosty
a horniny, chem. složení. Posuzuje fyzikální vlastnosti
nerostů - tvrdost, lesk. Rozlišuje horniny podle způsobu

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny

Populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy.

Potravní řetězce, rovnováha v ekosystému.

Ochrana přírody a životního prostředí - globální
problémy a jejich řešení, chráněná území.

Země – vznik a stavba Země.

Nerosty a horniny
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vzniku na horniny vyvřelé, usazené a přeměněné.
Usuzuje na jejich použití v praxi.
P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších
Rozlišuje dva zdroje energie geologických procesů:
geologických dějů
energii slunečního záření a energii nitra Země. Popíše
dle schématu působení vnitřních a vnějších geologických
procesů. Objasní vliv vody, větru, zemské přitažlivosti
na zemský povrch. Popíše proces zvětrávání na základě
schématu.
P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich Rozlišuje a hodnotí půdotvorné činitele: voda, ovzduší,
vznik
mikoorganismy, organismy. Rozlišuje mezi půdními
druhy a půdními typy.
P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a Popíše typy podnebí a druhy počasí. Charakterizuje
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
prahory a starohory.
Charakterizuje geologické éry od prvohor po čtvrtohory
podle vyobrazení, schématu.
Popisuje vývoj života v jednotlivých érách, výskyt
typických organismů, adaptaci organismů na konkrétní
podmínky dle vyobrazení, schémat.
Nastíní hlavní vývojové změny a procesy, které probíhaly
v ČR v geologických obdobích za pomoci
schématu,vyobrazení.
Rozliší a popíše stručně Český masiv a Karpaty za použití
geologické mapy.
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém Objasní pojem přírodní prostředí, jeho živé i neživé
prostředí a vztahy mezi nimi (mdú)
složky dle pozorování, vyobrazení.

P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a Charakterizuje populaci a společenstva. Popisuje
objasní základní princip některého ekosystému
ekosystém a jeho funkci v přírodě, popisuje adaptaci
společenstev organismů k neživé přírodě.
P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech

Pojmenuje funkční procesy ekosystému: tok energie,
oběh látek, řízení a vývoj.
Objasní princip potravního řetězce a potravní pyramidy

Vnější a vnitřní geologické procesy, jejich příčiny a
důsledky.

Pedologie – složení, vlastnosti a význam půdy, ochrana
půdy.
Význam vody a teploty prostředí po živé organismy a
člověka. Mimořádné události způsobené přírodními
vlivy -příčiny, typy , ochrana.
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi- geologické
změny,vznik života, vznik typických organismů jako
výsledek jejich adaptace k prostředí.
Geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv a
Karpaty.

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému.
Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému.
Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
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na příkladě vybraného ekosystému.
P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a Zdůvodní význam druhové rozmanitosti a ochrany
objasní jejich důsledky
přírody pro trvale udržitelný život na na Zemi.

P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na
životní prostředí

P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při poznávání přírody

řetězce, rovnováha v ekosystému.
Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému.
Objasní význam a způsob ochrany jednotlivých druhů
Ochrana přírody a životního prostředí – globální
organismů i ekosystémů. Rozlišuje mezi maloplošnými a problémy a jejich řešení, chráněná území.
velkoplošnými chráněnými územími za použití mapy,
tabulek. Pojmenuje CHKO v ČR. Vyjádří význam
biosférických rezervací UNESCO. Uvádí příklady
závažných enviromentálních a ekologických problémů ve
světě i v ČR.
Používá jednoduché určovací klíče, atlasy, lupu.
Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému.
Respektuje a aktivně dodržuje pravidla školního řádu.
Přírodovědná vycházka do okolí školy, exkurze,
určování přírodních materiálů.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.15 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Zeměpis
Člověk a příroda
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Zeměpis
Vzdělávací cíle v předmětu zeměpis:
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů,
pojmů a používání poznávacích metod,
- používání s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii,
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací,
- přiměřené hodnocení geografických objektů, jevů a procesů v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podporování ochrany životního prostředí a pochopení
principu trvalé udržitelnosti,
- rozvoj 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.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Zeměpis se
předmětu (specifické informace o předmětu vyučuje v odborné učebně.
důležité pro jeho realizaci)
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem,
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu),
- zeměpisné vycházky s pozorováním, terénní cvičení,
- projekty.
Integrace předmětů
 Zeměpis (Geografie)
Mezipředmětové vztahy



Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové širších celků, nalézají souvislosti
kompetence žáků
- žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
žáci jsou vedeni:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
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- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence k řešení problémů:
- žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
žáci jsou vedeni:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
Kompetence komunikativní:
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
žáci jsou vedeni:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné
i mluvené podobě
Kompetence sociální a personální:
- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy,
pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání
žáci jsou vedeni:
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku
Kompetence občanské:

285

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Název předmětu

Zeměpis
- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají
v zájmu trvale udržitelného rozvoje
žáci jsou vedeni:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní:
- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- žáci jsou vedeni k efektivní práci
žáci jsou vedeni:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
Zeměpis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
Jednoduše vysvětlí, jak vznikl vesmír, hvězdy a další
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy tělesa sluneční soustavy. Vyjmenuje tělesa patřící do
sluneční soustavy
sluneční soustavy, základní údaje o Zemi a nejbližších
vesmírných tělesech.
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
Uvede pohyby, které Země vykonává a jejich důsledky.
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
Uvede základní údaje o Měsíci.

Učivo
Vesmír, sluneční soustava, Slunce, Země jako
vesmírné těleso.

Tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci,
střídání ročních období, Měsíc.
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život lidí a organismů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a
kartografické terminologii
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

6. ročník
Vysvětlí pojmy globus, mapa. Vypočítá vzdálenost na
globusu a mapě podle měřítka.

Typy map, atlasy, plán, symboly, geografické,
topografické a kartografické pojmy.

Chápe pojmy rovnoběžka, poledník. Ukáže na mapě
zeměpisné souřadnice kteréhokoli místa na Zemi.
Orientuje se při určování časových pásem a přechodu
datové meze na Zemi.
Zná pojmy turistická mapa, orientuje se v ní, zná
výškopis a polohopis, určí světové strany, vytvoří
jednoduchý panoramatický náčrtek.

Zeměpisná síť, světový čas, časová pásma, datová
hranice.

Zná hlavní složky krajinné sféry, vnitřní stavbu Země,
základní části oceánského dna, typy pohoří podle
způsobu vzniku.

Stavba Země, systém přírodních sfér. Geografické
pásy, geografická šířková pásma, výškové stupně,
přírodní oblasti.

Zná termíny vnitřní a okrajová moře, průliv, průplav,
záliv, poloostrov a ostrov, na mapě ukazuje světové
oceány, okrajová moře, vodní toky. Chápe pojmy
podpovrchová voda, bezodtokové oblasti, jezera,
bažiny, umělé vodní nádrže.
Dokáže určit vegetační pásy, vyhledá typické zástupce
rostlin a živočichů, vyjmenuje podnebné pásy.
Vyjmenuje geografická šířková pásma, vyhledá
významné rostliny, živočichy a hospodářsky pěstované
rostliny daného pásma.
Chápe pojmy přírodní živly – zemětřesení, sopečná
činnost, povodeň, bouře, větrné jevy.
Porovná rozmístění obyvatel na Zemi, orientuje se v
pojmech domov, obec, stát, světadíl.

Voda na Zemi.

Určování zeměpisné polohy.

Systém přírodní sféry, přírodní sféry Země, přírodní
oblasti Země.

Lidé na Zemi – jak žijí lidé, život ve městech,
hospodářství, služby, doprava. Rozdělení zemí podle
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růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

6. ročník
vyspělosti, propojení světa, mezinárodní spolupráce.
Dokáže porovnat venkovská a městská sídla, zhodnotit
jejich funkci.

Lidé na Zemi – jak žijí lidé, život ve městech,
hospodářství, služby, doprava. Rozdělení zemí podle
vyspělosti, propojení světa, mezinárodní spolupráce.
Vyjmenuje typy zemědělství, plodiny zařadí do
Lidé na Zemi – jak žijí lidé, život ve městech,
podnebných pásů, uvádí příklady hospodářských zvířat. hospodářství, služby, doprava. Rozdělení zemí podle
Na mapě ukáže hlavní oblasti těžby surovin. Vyjmenuje vyspělosti, propojení světa, mezinárodní spolupráce.
základní odvětví průmyslové výroby. Vyjmenuje druhy
dopravy. Zhodnotí význam služeb pro obyvatelstvo.
Porovná oblasti a státy podle vyspělosti. Vysvětlí pojmy
chudoba, hlad, nemoci, HDP, humanitární pomoc.
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
Určuje světové strany buzolou, pomocí hodinek, Slunce Cvičení a pozorování v terénu, místní krajině, určování
orientace v terénu
a dalších přírodních úkazů. Orientuje se pomocí mapy a svět. stran, pohyb podle mapy a azimutu. Hodnocení
buzoly, určuje azimut.
přírodních jevů.
Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás Popíše s pomocí konkrétních příkladů osobní orientační Místní region – orientace v prostředí. Vnímání a popis
obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby,
představu o okolním prostředí (domov, škola, obec,
základních topografických útvarů při cestě do školy:
vyjádří, co mu prospívá a škodí
město).
důležité body, linie, plochy a jejich kombinace. Jejich
grafické vyjádření.
Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země
Popíše na příkladech důsledky pohybů Země na život na Přírodní obraz Země: tvar a pohyby Země, důsledky
Zemi.
pohybů Země na život lidí a organismů, střídání dne a
noci, střídání ročních období.
Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na Popíše působení přírodních vlivů na utváření zemského Vnitřní procesy a vlivy: zemětřesení a sopečná činnost.
utváření zemského povrchu
povrchu.
Vznik pohoří. Vnější procesy a vlivy: působení tekoucí
vody, ledovců a ledu, větrů. Působení člověka na
zemský povrch.
Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších Charakterizuje s pomocí vybraných příkladů působení
Složky a prvky přírodní sféry. Vnitřní a vnější procesy v
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na
vnitřních a vnějších sil v přírodě a jejich vliv na přírodní přírodě, jejich příklady. Podnebné pásy. Přírodní
lidskou společnost
prostředí a na lidskou společnost.
oblasti světa. Ochrana přírody a krajiny.
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
Je seznámen se základy praktické topografie a orientace Krajina a mapa. Cvičení a pozorování v terénu místní
orientace v terénu (mdú)
v terénu zvolené krajiny.
nebo zvolené krajiny, zeměpisné exkurze. Orientace na
mapě. Orientační body, jevy v krajině, pomůcky a
přístroje k pozorování. Stanoviště pozorování, určování
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6. ročník

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Na základě průběžné práce zvládá orientaci v terénu s
mapou i bez ní, kreslí jednoduché kartografické náčrty,
dokáže naplánovat nenáročný výlet či vycházku pro
spolužáky.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Panelová diskuse na téma komunikace příslušníků odlišných skupin.
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

hlavních a vedlejších světových stran, odhad
vzdáleností a výšek objektů, jednoduché náčrtky
krajiny.
Orientace v terénu (body, jevy, pomůcky) určování
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu.

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Seřadí světadíly podle rozlohy, popíše polohu světadílu
– s jakými světadíly sousedí, které průplavy a průlivy
světadíl oddělují, největší ostrovy a poloostrovy,
okrajová moře a oceány.

Učivo
Pevniny a oceány, státy a jejich hranice
Afrika – povrch, přírodní poměry, obyvatelstvo,
hospodářství, oblasti kontinentu.
Atlantský oceán.
Amerika – objevování, povrch, přírodní podmínky,
vodstvo, obyvatelstvo, USA, Kanada, regiony
Arktické oblasti.
Indický a Tichý oceán, Oceánie.
Austrálie – přírodní poměry, obyvatelstvo,
hospodářství.
Asie – povrch, podnebí, vodstvo, přírodní oblasti,
obyvatelstvo, rozdělení Asie,
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7. ročník

regiony.
Severní ledový oceán.
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
Na mapě najde významná pohoří, řeky a jezera.
Pevniny a oceány, státy a jejich hranice
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává Vyjmenuje podnebné pásy, do kterých světadíl
Afrika – povrch, přírodní poměry, obyvatelstvo,
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
zasahuje.
hospodářství, oblasti kontinentu.
Atlantský oceán.
Amerika – objevování, povrch, přírodní podmínky,
vodstvo, obyvatelstvo, USA, Kanada, regiony
Arktické oblasti.
Indický a Tichý oceán, Oceánie.
Austrálie – přírodní poměry, obyvatelstvo,
hospodářství.
Asie – povrch, podnebí, vodstvo, přírodní oblasti,
obyvatelstvo, rozdělení Asie,
regiony.
Severní ledový oceán.
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
Vyjmenuje geografická šířková pásma, do kterých
Pevniny a oceány, státy a jejich hranice
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
světadíl zasahuje. Vyhledá významné rostliny, živočichy Afrika – povrch, přírodní poměry, obyvatelstvo,
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
a hospodářsky pěstované rostliny tohoto pásu.
hospodářství, oblasti kontinentu.
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
Atlantský oceán.
vybraných makroregionů světa a vybraných
Amerika – objevování, povrch, přírodní podmínky,
(modelových) států
vodstvo, obyvatelstvo, USA, Kanada, regiony
Arktické oblasti.
Indický a Tichý oceán, Oceánie.
Austrálie – přírodní poměry, obyvatelstvo,
hospodářství.
Asie – povrch, podnebí, vodstvo, přírodní oblasti,
obyvatelstvo, rozdělení Asie,
regiony.
Severní ledový oceán.
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech Na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin.
Pevniny a oceány, státy a jejich hranice
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou Zjišťuje počet obyvatel a porovná rozmístění
Afrika – povrch, přírodní poměry, obyvatelstvo,
zásadních změn v nich
obyvatelstva.
hospodářství, oblasti kontinentu.
Rozděluje světadíl na několik oblastí, které se od sebe
Atlantský oceán.
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7. ročník
odlišují - srovnává lidnatost a hospodářskou úroveň.
Vyhledá a provede stručnou charakteristiku
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí. Popíše
hospodářskou situaci státu či regionu.

Amerika – objevování, povrch, přírodní podmínky,
vodstvo, obyvatelstvo, USA, Kanada, regiony
Arktické oblasti.
Indický a Tichý oceán, Oceánie.
Austrálie – přírodní poměry, obyvatelstvo,
hospodářství.
Asie – povrch, podnebí, vodstvo, přírodní oblasti,
obyvatelstvo, rozdělení Asie,
regiony.
Severní ledový oceán.
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a
Vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány.
Světadíly, oceány: určující a srovnávací kritéria:
oceány
poloha, rozloha, povrchové, podnebné, vegetační,
sídelní, jazykové, kulturní rozdíly a shody.
Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky Rozlišuje podstatné přírodní a společenské znaky
Regiony světa (makroregiony): vybrané přírodní
světových regionů
světových regionů.
charakteristiky, společenské, politické, hospodářské a
environmentální problémy.
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní,
Popíše na příkladech polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, Světadíly, makroregiony světa, vybrané státy: státy
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry společenské, politické a hospodářské poměry vybraných Evropy, určující a srovnávací kritéria včetně polohy a
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států
světadílů a států světa.
rozlohy. Přírodní, podnebné, vegetační, sídelní,
jazykové, náboženské, kulturní znaky.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
EU – sdělování vlastních zkušeností z cestování po Evropě – bude zařazeno do 8. ročníku od šk. roku 2013/2014, současně s učivem Evropa.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Afričtí otroci, Indiáni, menšiny – historické materiály, referáty.
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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8. ročník




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
Určí absolutní geografickou polohu České republiky.
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
Vyhodnotí relativní geografickou polohu České
hospodářský potenciál České republiky v evropském a republiky podle různých kritérií. Porovná rozlohu České
světovém kontextu
republiky s rozlohou vybraných států světa a s rozlohou
sousedních států.
Popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických
map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné
celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo
a živočišstvo. Zjistí počet obyvatel ČR podle posledního
sčítání, vysvětlí pojmy porodnost, úmrtnost, přírůstek
obyvatelstva a urbanizace. Určí a vyjmenuje hlavní
průmyslová odvětví ČR, na mapě ukáže nejvýznamnější
průmyslové oblasti. Vyjmenuje hlavní zemědělské a
výrobní oblasti ČR. Vyjmenuje druhy dopravy - jejich
význam a problémy. Posoudí význam služeb, na mapě
vyhledá nejnavštěvovanější místa z hlediska cestovního
ruchu. Vyjmenuje výrobky či suroviny důležité pro
export a import.
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České Vyjmenuje jednotlivé regiony a administrativní celky
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska (kraje) ČR a významná sídla,vysvětlí polohu kraje v rámci
osídlení a hospodářských aktivit
republiky.

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství,
zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých krajů a
porovnává jejich hospodářské zaměření a vyspělost.

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
Vyjmenuje nejdůležitější mezinárodní a nadnárodní
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních instituce a organizace, ve kterých je ČR členem a

Učivo
ČR - úvod do učiva, geomorfologické členění, podnebí,
vodstvo. Půdy – typy a druhy, vegetační stupně.
Obyvatelstvo, sídla. Zemědělství, průmysl – druhy
průmyslu, doprava a spoje, služby a cestovní ruch,
zahraniční obchod.

Oblasti ČR – správní členění ČR
Praha, střední Čechy, jižní Čechy, západní Čechy,
oblast západočeských lázní, severní Čechy, východní
Čechy, Vysočina, jižní Morava, střední Morava, severní
Morava
Oblasti ČR – správní členění ČR
Praha, střední Čechy, jižní Čechy, západní Čechy,
oblast západočeských lázní, severní Čechy, východní
Čechy, Vysočina, jižní Morava, střední Morava, severní
Morava
NATO, EU, OSN.
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institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy

8. ročník
vysvětlí jejich podstatu.
Určí polohu regionu v rámci republiky a zhodnotí klady a Místní region, poloha, vazby na okolní regiony. Místní
zápory, určí sousední regiony.
region, přírodní podmínky, socioekonomické
podmínky ochrana přírody.
Charakterizuje přírodní podmínky (povrch, vodstvo,
Ochrana přírody.
podnebí, vegetaci) ve srovnání s ostatními regiony
republiky,
posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury místního regionu a jejich
možné perspektivy, na základě znalostí podmínek celé
ČR.

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
Vysvětlí pojem krajina, uvede, čím je krajina tvořena,
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních objasní pojem přírodní krajina, uvede vnitřní a vnější
příkladech specifické znaky a funkce krajin
činitele, které na krajinu působí. Rozlišuje vzhled, funkci
a znaky přírodních a kulturních krajin, uvede konkrétní
příklady
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
Zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na společnosti působí na krajinu a životní prostředí, uvede
životní prostředí
kladné a záporné příklady. Vyjmenuje lidské činnosti,
které se podílejí na přeměně krajiny, vyjmenuje příklady
největších globálních problémů současnosti porozumí
pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj, imise, emise,
kyselé deště, skleníkový efekt. Provede prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů.
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu Popíše, jak reagovat v případě ohrožení povodněmi v
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích místním regionu.
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a
Určí a vymezí na mapě regionu území místní krajiny a
oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
oblasti podle svého bydliště nebo školy.
Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a
kulturní poměry místního regionu

Uvádí vybrané přírodní, hospodářské a kulturní poměry
místního regionu.

Krajina základní složky, krajina přírodní, společenská,
umělá, kulturní. Krajina a činnost lidské společnosti.
Typy kulturní krajiny.

Ekologie a zeměpis. Globální ekologické problémy,
ochrana životního prostředí

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelní
pohromy, opatření proti nim, chování a jednání při
nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
Česká republika: Místní region. Zeměpisná poloha,
kritéria pro vymezení místního regionu. Rozloha a
ohraničení vzhledem k okolním regionům.
Základní přírodní a socioekonomické charakteristiky
místního regionu s důrazem na jeho specifika a
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Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České
republiky a její sousední státy
Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše
povrch a jeho členitost

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění
obyvatelstva

Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České
republiky a charakterizuje hospodářské poměry,
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti

8. ročník
rozvojový potenciál.
S pomocí map určí zeměpisnou polohu České republiky, Česká republika: zeměpisná poloha, rozloha, srovnání
porovná její rozlohu se sousedními státy.
se sousedními státy Česka.
Charakterizuje přírodní podmínky České republiky,
Česká republika: přehled přírodních poměrů: povrch
popíše na příkladech její povrch a členitost terénu.
terénu, podnebné poměry. Přírodní zdroje: vodstvo,
rozmístění půd, rostlinstva, živočišstva. Charakteristika
členitosti terénu na vybraných modelových příkladech.
Uvádí na vybraných příkladech údaje o rozmístění
Česká republika: základní geografické, demografické a
obyvatelstva a o jeho sídelních, kulturních a
hospodářské charakteristiky, sídelní poměry,
hospodářských poměrech.
rozmístění hospodářských aktivit, hospodářské a
politické postavení Česka v Evropě a ve světě, zapojení
do mezinárodních struktur.
Vyhledá na mapách Česka jednotlivé jeho kraje a popíše Regiony České republiky: územní jednotky státní
na vybraných příkladech jejich přírodní zvláštnosti,
správy a samosprávy, krajské členění. Spolupráce
hospodářský potenciál, kulturní a turistické zajímavosti. pohraničních regionů se sousedními státy na krajské
úrovni (euroregiony). Kraj místního regionu, bližší
charakteristika.

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Porovná rozmístění obyvatelstva na Zemi. Vysvětlí
pojmy - migrace, imigrace, emigrace. Rozdělí
obyvatelstvo podle ras, jazyků. Vyjmenuje náboženství
ve světě. Rozdělí obyvatelstvo podle věku, pohlaví a
ekonomické aktivity.

Učivo
Lidé na Zemi, rozmístění lidí na Zemi, růst počtu
obyvatel, migrace obyvatelstva, rozmístění ras,
národů, jazyků
druhy náboženství.
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků

9. ročník
Vypočítá přírůstek obyvatelstva, zjistí příklady států s
kladným a záporným přírůstkem, porovná tyto státy,
vyhledá nejnovější údaje o počtu obyvatelstva,
Porovná venkovská a městská sídla a jejich význam.
Vysvětlí pojmy - urbanizace, aglomerace.

Lidská sídla, druhy lidských sídel, městské aglomerace,
konurbace, megalopole funkce sídel.

Lokalizuje na mapách hlavní (jádrové) a vedlejší
Světové hospodářství, sektory světového
(periferní) oblasti. Rozliší sektory hospodářské činnosti. hospodářství.
Vyjmenuje různé typy zemědělství, se kterými se
setkáváme. Zemědělské plodiny zařazuje do
podnebných pásů.

Zemědělství, rybolov, lesní a vodní hospodářství, těžba
surovinových zdrojů, průmyslová odvětví, doprava,
služby, cestovní ruch, mezinárodní obchod, rozmístění
světové průmyslové výroby.
Uvádí příklady hospodářských zvířat a význam jejich
Zemědělství, rybolov, lesní a vodní hospodářství, těžba
chovu. Vyhledá hlavní rybolovné oblasti. Na mapě ukáže surovinových zdrojů, průmyslová odvětví, doprava,
hlavní oblasti těžby nerostných surovin. Vyjmenuje
služby, cestovní ruch, mezinárodní obchod, rozmístění
hlavní průmyslová odvětví těžkého a spotřebního
světové průmyslové výroby.
průmyslu. Vyjmenuje druhy dopravy. Zhodnotí význam
služeb pro obyvatelstvo. Na mapě ukáže hlavní oblasti
cestovního ruchu. Vysvětlí pojmy import, export, aktivní
a pasivní obchodní bilance.
Rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory
Světové hospodářství, sektory světového
sídel a hospodářských aktivit na konkrétních
hospodářství.
regionálních příkladech. Uvede nejdůležitější centra
světového obchodu a hlavní hospodářské organizace ve
světě. Vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu.
Orientuje se na politické mapě světa. Rozlišuje a
porovnává státy světa podle zeměpisné polohy, počtu
obyvatelstva, rozlohy, svrchovanosti, státního zřízení a
formy vlády, správního členění. Lokalizuje aktuální
příklady politických, národnostních a náboženských
konfliktů ve světě, uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a hospodářských seskupení,

Hlavní politická a hospodářská seskupení států
současnosti. Státy podle stupně rozvoje, politická
mapa dnešního světa, přehled všech států světa, státy
podle svrchovanosti, státy podle polohy, rozlohy,
počtu obyvatel. Státy podle státního zřízení a formy
vlády, státy podle správního členění, nové státy na
mapě světa, současná ohniska konfliktů.
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Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

9. ročník
Na mapě najde významná pohoří, řeky a jezera.
Vyjmenuje podnebné pásy do kterých světadíl zasahuje.
Vyjmenuje geografická šířková pásma do kterých
světadíl zasahuje, vyhledá významné rostliny, živočichy
a hospodářsky pěstované rostliny tohoto pásu.
Na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin.

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech Zjišťuje počet obyvatel a porovná rozmístění
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou obyvatelstva. Vyhledá a provede stručnou
zásadních změn v nich
charakteristiku nejvýznamnějších států jednotlivých
oblastí. Popíše hospodářskou situaci státu či regionu .
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
Zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na společnosti působí na krajinu a životní prostředí, uvede
životní prostředí
kladné a záporné příklady. Vyjmenuje lidské činnosti,
které se podílejí na přeměně krajiny, vyjmenuje příklady
největších globálních problémů současnosti porozumí
pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj, imise, emise,
kyselé deště, skleníkový efekt. Provede prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů.
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu Popíše, jak reagovat v případě ohrožení povodněmi v
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích místním regionu.
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky
Popíše, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a
souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel
rozmístěním lidských sídel.

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního
ruchu a rekreace

Vyhledá na vhodně zvolených mapách nejznámější
oblasti cestovního ruchu a rekreace v Evropě a vybrané

Geografe světadílů. Evropa - poloha, rozloha, povrch
vodstvo, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo, nerostné
suroviny.

ČR - úvod do učiva, geomorfologické členění, podnebí,
vodstvo. Půdy – typy a druhy, vegetační stupně.
Obyvatelstvo, sídla. Zemědělství, průmysl – druhy
průmyslu, doprava a spoje, služby a cestovní ruch,
zahraniční obchod.
Evropa – obyvatelstvo, regiony Evropy, charakteristika
střední, Z, S, J, JV Evropy. Nejvýznamnější státy
regionů Evropy a jejich hospodářské postavení.
Ekologie a zeměpis. Globální ekologické problémy,
ochrana životního prostředí.

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelní
pohromy, opatření proti nim, chování a jednání při
nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích.
Společenské a hospodářské prostředí: Obyvatelstvo
světa, aktuální sídelní, společenské, politické a
hospodářské problémy současného světa. Zemědělství,
průmysl, těžba nerostných surovin, doprava osob,
nákladů a informací.
Globalizační společenské, politické a hospodářské
procesy ve světě: předpoklady k provozování a rozvoji
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9. ročník
oblasti ve
světě.
Rozeznává přírodní a kulturní typy krajin.

cestovního ruchu a rekreace ve světě. Hlavní oblasti
cestovního ruchu v Evropě a ve světě.
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást
Životní prostředí: přírodní a kulturní krajiny, typy
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních
krajin. Vztah příroda a společnost: principy a zásady
příkladech specifické znaky a funkce krajin
ochrany přírody a životního prostředí, příklady
chráněných území přírody.
Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních
Rozlišuje a uvádí na příkladech přírodní a kulturní složky Vzhled a struktura a funkce krajin. Přírodní krajinné
krajinných složek
krajiny.
složky: horniny, půdy, vodstvo, ovzduší a organismy v
krajině. Kulturní krajinné složky: všechny stavby a
lidská sídla, silnice, rybníky, přehrady, pole pro
pěstování plodin a lidmi vysázené lesy a další rostlinné
kultury.
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
Pojmenuje na vybraných příkladech závažné poruchy,
Vztah přírody a lidské společnosti. Principy
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
udržitelného života a rozvoje. Vybrané globální
životní prostředí (mdú)
životní prostředí planety Země.
ekologické a environmentální problémy lidstva.
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu Praktikuje zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života. Chování
a pobytu ve volné přírodě
přírodě.
a jednání při pohybu v přírodní krajině. Procvičování
chování a jednání při nebezpečí atmosférických poruch
a hrozbě živelních pohrom v modelových situacích.
Praktická opatření za situací ohrožujících život. Zásady
a prostředky pro přežití ve volné přírodě. Mezinárodně
používané signály při nebezpečí života ve volné
přírodě.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Vedení rozhovoru na téma demokracie a představy o ní.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Vycházka; pozorování různých biotopů a ekosystémů.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Referát, prezentace- obyvatelstvo světadílů.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
EU – sdělování vlastních zkušeností z cestování po Evropě.
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5.16 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Hudební výchova
Umění a kultura
Předmět hudební výchova je na naší škole zařazen do všech ročníků jako povinný předmět. Obsahem
předmětu je naplňování výstupů stanovených RVP pro základní vzdělávání a výstupů průřezových témat.
Hudba jako taková představuje jeden z prostředků komunikace, všechny hudební činnosti se v ní vzájemně
propojují a rozvíjejí celkovou osobnost žáka.
Hudební výchova je rozčleněna do čtyř oblastí:
Vokální činnosti - práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluvního projevu
Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci
Hudebně pohybové činnosti - ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
Poslechové činnosti - aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a dalších různých podob hudby
Cílem hudební výchovy na naší škole je:
- probudit v dětech zájem a hudbu a o dění, které se hudby více či méně dotýká
- motivovat děti k tomu, aby rády zpívaly
- vést děti k tomu, aby se nestyděly za svůj byť nedokonalý zpěv a nekritizovaly necitlivě zpěv ostatních
- rozvíjet pohybové dovednosti žáků
- naučit děti orientovat se v dějinách hudby
- naučit děti orientovat se v oblasti soudobé hudby
- učit děti toleranci ke vkusu jiného člověka, učit umění argumentovat – to se mi líbí/nelíbí protože…
- učinit z dětí pozorné a vnímavé diváky divadelních a hudebních produkcí.
Žáci a vyučující mohou využívat audiovizuální techniku, různé hudební nástroje, včetně sady Orffových
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nástrojů, zpěvníky, odbornou literaturu a jiné pomůcky.
Dalšími organizačními formami jsou návštěvy koncertů, divadel, Vánoční radovánky a mimoškolní aktivita v
podobě pěveckého kroužku.
Specifika předmětu Hv pro 1. stupeň
Nejdůležitějším cílem na 1. stupni je:
- pomocí hudebních her a rytmických cvičení získat u žáků první představu o rytmu, žáci by se měli naučit
reagovat pohybem na znějící hudbu, pomocí rytmicko-deklamačních cvičení chceme u žáků rozvíjet smysl
pro rytmus
- naučit žáky správně používat hlas
- rozvíjet hlasovou hygienu pomocí dechových cvičení
- seznámit žáky s jednoduchými hudebními nástroji
- rozvoj zpěvu na základě vlastních dispozic jednotlivých žáků
- seznámit žáky s hudebně výrazovými prostředky
- seznámit žáky s jednoduchou grafickou podobou hudby
- rozvíjet u žáků harmonicko melodické cítění, fantazii, představivost
Snažíme se obohatit repertoár žáků o písně nejrůznějších žánrů, přičemž u nich navazujeme na zkušenosti z
MŠ. Pěstujeme u dětí pozitivní vztah k hudbě.
Specifika pro 2. stupeň
Na druhém stupni navazujeme na učivo z 1. stupně.
Cílem hudební výchovy na 2. stupni je:
- rozvoj práce s hlasem – snažíme se u dětí rozšiřovat hlasový rozsah, učíme základům hlasové hygieny a
péče o hlas, pomáháme dětem zvládnout bez následků na hlase období puberty, kdy dochází k mutaci
hlasu
- práce s rytmem, rozvoj rytmického cítění, práce s Orffovým instrumentářem
- naučit děti pohybem reagovat na znějící hudbu, dále také základní taneční kroky
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
- orientace v notovém záznamu melodie – především se snažíme, aby se žáci orientovali v notách a
dynamických značkách
- orientace v hudebních stylech a žánrech minulosti a současnosti – snažíme se o to, aby žáci dokázali
poznat nejrůznější hudební období, skladatele a jejich skladby
- seznámení s hudební kulturou nejrůznějších národů
- získání základního vhledu do hudební kultury, vnímání hudby, schopnost hovořit při poslechu hudby o
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Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Hudební výchova
svých pocitech
- základní vhled žáků do vztahu hudby k ostatních druhům umění
Hudební výchova bude vyučována s dotací 1 hodina týdně pro 1. - 9. ročník.



Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
* rozvíjíme u žáků zájem o hudbu, podporujeme je ve vyhledávání informací o hudbě
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * seznamujeme žáky s užívanými termíny, znaky, symboly
kompetence žáků
* propojujeme získané poznatky a poznatky různých vzdělávacích oblastí
* vytváříme komplexnější pohled na nejrůznější společenské a kulturní jevy
* učíme srovnávat, kriticky posuzovat vlastní výsledky
* ukazujeme cestu pro využití vlastních výsledků v budoucnosti
* učíme umění posoudit vlastní pokrok, úspěch, neúspěch
* vedeme k vnímání uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu
* rozvíjíme tvořivost žáků osvojováním různých hudebních technik
* zprostředkováváme pohled na umění jako na způsob poznávání světa
Kompetence k řešení problémů:
* vedeme žáky k tomu, aby byli schopni vytvořit si názor na to, co je vkusné, nevkusné, aby dokázali odlišit
kýč od kvalitní hudby
* vedeme k vyhledávání vazeb mezi jednotlivými žánry na základě podobností a odlišností
* podporujeme využívání získaných vědomostí, dovedností a zkušeností
* vedeme ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní:
* vedeme žáky k umění poslouchat a naslouchat, udržovat pozorné ticho, nezasahovat do projevu druhého
* vedeme k tomu, aby přistupovali k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání
* vedeme žáky k tomu, aby dokázali reprodukovat vlastními slovy své pocity, učíme vhodným způsobem
argumentovat a prezentovat jejich názory
* dbáme na pečlivou výslovnost při zpěvu
* rozvíjíme hlasovou kulturu, učíme práci s dechem
Kompetence sociální a personální:
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Hudební výchova
* učíme spolupracovat ve skupině
* vytváříme u žáka pozitivní představu o sobě samém – žák si je vědom vlastních předností
a nedostatků
* podporujeme sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj
* předkládáme dostatečné množství podnětů pro vytváření potřeby pohybovat se v oblasti umění
* poskytujeme prostor pro osobité hudební projevy žáků
* vedeme k vzájemnému naslouchání
Kompetence občanské:
* učíme žáky kultuře projevu, neskákat druhým lidem do řeči, zdokonalujeme umění naslouchat
* budujeme v žácích pozitivní vztah k uměleckým dílům, k tradicím a kulturně-historickému dědictví
* seznamujeme žáky s pojmem vlastenectví, vlast, učíme o významných osobnostech národa
* učíme respektovat kulturní hudební odlišnosti v rámci vlasti i celé Evropy
* vedeme žáky k tomu, aby dokázali zhodnotit kulturní akci, uměli si vybrat z nabídky kulturních akcí
* podporujeme individuální zájem žáků o kulturní dění
Kompetence pracovní:
* osvojujeme hudební techniky a hru na nejrůznější hudební nástroje
* učíme využít znalosti získané na ZŠ pro svůj vlastní rozvoj
* osvojujeme manipulaci s různými typy hudebních nástrojů, šetrné zacházení s nimi
Hudební výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Osvojí si 10 písní, projevuje zájem o zpěv, hudební
Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost - artikulace,
činnosti - uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá tvoření tónu – hlavový tón, sjednocování hlasového
ve sboru, skupině, sólo (dobrovolně!), texty písní zná
rozsahu c1 – a1).
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HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

1. ročník
zpaměti.
Správně tvoří hlavový tón, zpívá s oporou bránice, při
zpěvu otevírá ústa, dodržuje zásady hlasové hygieny.

Základní pěvecké dovednosti: správné držení těla –
rovně sedět, rovně stát, polohlasem - nekřičet, pečlivá
výslovnost – otvírání úst.
Seznámení se se zásadami hlasové hygieny.
Rozlišování tónů vysokých a hlubokých.
Vokální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou.
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
Technicky správně používá nástroje Orffova
Hra na jednoduché nástroje Orffova instrumentáře:
doprovodné hře
instrumentáře.
- doprovody na rytmické nástroje (ve 2/4 a ¾ taktu)
- doprovody na melodické nástroje (prodleva, dudácká
kvinta, ostinato)
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
Melodizuje jednoduché texty (jména, říkadla)
- instrumentální hry s rytmickou a melodickou
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
ozvěnou
- rytmizace a melodizace slov a krátkých textů
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
Zapojí se alespoň do dvou hudebně pohybových her.
Hudebně pohybové hry.
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad (ve 2/4
melodie
taktu), hra na tělo (ve 2/4 a ¾ taktu).
Různé druhy chůze s hudebním doprovodem.
Pohybové reakce na hudbu.
Pochod, pochod se zpěvem, ukolébavka.
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
Doprovází zpěv hrou na tělo (tleskání, dupání, pleskání, Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad (ve 2/4
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr luskání).
taktu), hra na tělo (ve 2/4 a ¾ taktu).
melodie
Různé druhy chůze s hudebním doprovodem.
Pohybové reakce na hudbu.
Pochod, pochod se zpěvem, ukolébavka.
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná Používá ve správných souvislostech pojmy rychleZvuk – tón (vlastnosti), silně – slabě, pomalu – rychle,
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící pomalu, potichu-nahlas, vysoké a hluboké tóny,
vesele – smutně.
hudby
stoupavá a klesavá melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná Píše noty celé správného tvaru na linkách a v mezerách, Notová osnova, houslový klíč, nota a pomlka celá.
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící pozná notu celou, taktovou čáru a houslový klíč.
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
Dovede v klidu vyslechnout krátkou hudební ukázku.
Poslech české státní hymny.
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
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1. ročník

a vokálně instrumentální
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
Rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, pozná nejznámější
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální hudební nástroje.
a vokálně instrumentální

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu

Osvojí si 10 písní, projevuje zájem o zpěv, hudební
činnosti - uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá
ve sboru, skupině, sólo (dobrovolně!), texty písní zná
zpaměti. Správně tvoří hlavový tón, zpívá.
Tvoří hlavový tón, zpívá s oporou bránice, při zpěvu
otevírá ústa, dodržuje zásady hlasové hygieny.

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické
změny

Zapojí se alespoň do dvou hudebně pohybových her.
Doprovází zpěv hrou na tělo (tleskání, dupání,
pleskání,luskání).

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku

Používá ve správných souvislostech pojmy rychlepomalu, potichu-nahlas, vysoké a hluboké tóny,
stoupavá a klesavá melodie.

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Rozlišování hlasů při poslechu vokální hudby (hlas
mužský, ženský, dětský).
Rozlišování hry na zobcovou flétnu, klavír, housle a
kytaru.
Poslech nejméně 4 poslechových skladeb.
Zpěv

Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost - artikulace,
tvoření tónu – hlavový tón, sjednocování hlasového
rozsahu c1 – a1). Základní pěvecké dovednosti:
správné držení těla – rovně sedět, rovně stát,
polohlasem - nekřičet, pečlivá výslovnost – otvírání
úst. Seznámení se se zásadami hlasové hygieny.
Rozlišování tónů vysokých a hlubokých. Vokální hry s
rytmickou a melodickou ozvěnou.
Hudebně pohybové hry. Pohyb podle hudby na místě,
vpřed i vzad (ve 2/4 taktu), hra na tělo (ve 2/4 a ¾
taktu). Různé druhy chůze s hudebním doprovodem.
Pohybové reakce na hudbu. Pochod, pochod se
zpěvem, ukolébavka.
Zvuk – tón (vlastnosti), silně – slabě, pomalu – rychle,
vesele – smutně.

2. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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2. ročník




RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-5-1-01 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

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Zazpívá zpaměti alespoň 5 písní.
Při zpěvu správně dýchá.
Čistě a rytmicky správně zpívá s doprovodem i bez
doprovodu (měkké nasazení, vyrovnání vokálů, hlavový
tón, opora bránice).
Zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu.

Melodizuje texty, aplikuje hudební dialog, při zpěvu a
hře na DHN reaguje na předehru, mezihru a dohru.
Používá dětského instrumentáře a improvizovaných
nástrojů
Aktivně se zapojí do hudebně pohybových her.
Zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici.
Tančí mazurku a kvapík.

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná Pozná a napíše houslový klíč.
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící Umí číst a psát noty podle hodnot.
hudby
Zná a řídí se dynamickými značkami.

Učivo
Pěvecký a mluvní projev: pěvecký nádech - rozvíjení
měkkého nasazení (hluboký a neslyšný nádech,
tvoření hlavového tónu, výslovnost koncovek na konci
slov - využití artikulačních cvičení, vyrovnání vokálů,
sjednocování hlasového rozsahu (c1 - h1).
Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu.
Dvojhlas a vícehlas: prodleva, kánon,lidový dvojhlas
apod.
Hlasová hygiena.
Vzestupná a sestupná řada na různé texty.
Intonace, vokální improvizace: diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (5., 3 a 1. stupeň,
volné nástupy 8. a spodního 5. stupně apod.), hudební
hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.).
Hra rytmických doprovodů, rytmický kánon.
Rytmizace textů – pracovat s čtvrťovými a osminovými
hodnotami ve 2/4 a ¾ taktu.
Poskočný krok, držení rukou při tanečním pohybu (v
bok, vedle sebe, proti sobě).
Pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie.
Práce s nejméně 3 hudebně- pohybovými hrami.
Kvapík - jednotlivě i ve dvojici.
Pohybové vyjádření tempa, dynamiky a
emocionálního zážitku z hudby.
Mazurka
Dynamické značky: p – mf – f.
Nota čtvrťová, osminová, půlová (pomlky).
Repetice
Zesilování a zeslabování.
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2. ročník

Zrychlování a zpomalování.
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
Dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební ukázky.
Práce s nejméně 4 poslechovými skladbami.
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální Při poslechu rozliší hudební nástroje (trubka, klarinet,
Lidová píseň, píseň vytvořená skladatelem pro děti,
a vokálně instrumentální
pozoun…..)
populární písně pro děti.
Poslech dětského sboru (a capella, s doprovodem).
Poslech hry na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas,
baskytaru, velký a malý buben.
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
Zazpívá zpaměti alespoň 5 písní. Čistě a rytmicky
Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu.
správně zpívá s doprovodem i bez doprovodu (měkké
Dvojhlas a vícehlas: prodleva, kánon,lidový dvojhlas
nasazení, vyrovnání vokálů, hlavový tón, opora bránice). apod.
Zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu.
Vzestupná a sestupná řada na různé texty.
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně
Při zpěvu správně dýchá.
Pěvecký a mluvní projev: pěvecký nádech - rozvíjení
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
měkkého nasazení (hluboký a neslyšný nádech, tvoření
hlavového tónu, výslovnost koncovek na konci slov využití artikulačních cvičení, vyrovnání vokálů,
sjednocování hlasového rozsahu (c1 - h1). Hlasová
hygiena.
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické Aktivně se zapojí do hudebně pohybových her. Zvládá
Poskočný krok, držení rukou při tanečním pohybu (v
změny
jednoduchý taneční pohyb ve dvojici. Tančí mazurku a
bok, vedle sebe, proti sobě). Pohybové vyjádření
kvapík.
stoupání a klesání melodie. Práce s nejméně 3
hudebně- pohybovými hrami. Kvapík - jednotlivě i ve
dvojici. Pohybové vyjádření tempa, dynamiky a
emocionálního zážitku z hudby. Mazurka
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku
Dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební ukázky.
Práce s nejméně 4 poslechovými skladbami.
pozorně vnímá jednoduché skladby
Při poslechu rozliší hudební nástroje (trubka, klarinet,
Lidová píseň, píseň vytvořená skladatelem pro děti,
pozoun…..)
populární písně pro děti. Poslech dětského sboru (a
capella, s doprovodem). Poslech hry na trubku,
klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru, velký a malý
buben.
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník



Kompetence k učení
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RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Znát a zazpívat nejméně 5 písní zpaměti.
Dodržování pravidel hlasové hygieny.

Učivo
Osvojit si nejméně 10 písní v dur i moll tónině.
Dýchání (v pauze, mezi frázemi).
Pěvecké dělení slov.
Sjednocování hlasového rozsahu c1-c2.
Počátky jednoduchého dvojhlasu.
Jednoduchý kánon.
Měkké nasazení samohlásek (samohláska začíná bez
rázu – jako když chceme vyslovit h).
Melodie postupující v krocích, skocích, melodie
lomená.
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně Aplikace prvků pěvecké techniky (frázování, nádechy,
Osvojit si nejméně 10 písní v dur i moll tónině.
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
měkké nasazení).
Dýchání (v pauze, mezi frázemi).
Zapojení
do
vokální
hry
s
doplňováním
a
obměňováním
Pěvecké dělení slov.
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
čtyřtaktové
fráze.
Sjednocování hlasového rozsahu c1-c2.
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
Zpěv
kánonu,
reaguje
na
dirigenta.
Počátky jednoduchého dvojhlasu.
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
Jednoduchý kánon.
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
Měkké nasazení samohlásek (samohláska začíná bez
a vokálně instrumentální
rázu – jako když chceme vyslovit h).
Melodie postupující v krocích, skocích, melodie
lomená.
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
Rytmizuje a melodizuje texty.
Hra doprovodů s použitím souzvuku dvou tónů.
doprovodné hře
Zapojení do instrumentální hry.
Rytmické doprovody ve 2/4 a ¾ taktu (s využitím
hodnot čtvrťových, osminových a půlových).
Hra dvoutaktových mezer při zpěvu spolužáků.
Melodizace textu v rozsahu sexty, využití durového
kvintakordu při melodizaci.
Instrumentální hry s doplňováním čtyřtaktové fráze.
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HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
Poslech hudebních ukázek.
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální Rozlišení hry na violoncello, akordeon, lesní roh, tubu,
a vokálně instrumentální
cemballo, ….

Pracovat s nejméně 4 poslechovými skladbami.
Poslech a rozlišení hry na violoncello, akordeon, lesní
roh, tubu, cemballo, syntetizátor, činely.
Poslech menuetu, polonézy, rockové hudby.
Epizody ze života skladatelů poslouchané hudby.
Hudba k slavnostním příležitostem.
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
Zapojení do 3 hudebně-pohybových her.
Dvoudobá chůze a tanec – v průpletu, přísuvný krok.
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr Tanec polky, sousedské, menuetu, polonézy, pohybové Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad (ve ¾ taktu).
melodie
kreace na rock.
Tance starší i moderní.
Pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru,
tempa, dynamiky.
Pracovat s nejméně 3 pohybovými hrami.
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
Znát a zazpívat nejméně 5 písní zpaměti. Zpěv kánonu, Osvojit si nejméně 10 písní v dur i moll tónině. Počátky
reaguje na dirigenta.
jednoduchého dvojhlasu. Jednoduchý kánon.
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně
Dodržování pravidel hlasové hygieny. Aplikace prvků
Dýchání (v pauze, mezi frázemi). Pěvecké dělení slov.
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
pěvecké techniky (frázování, nádechy, měkké nasazení). Sjednocování hlasového rozsahu c1-c2. Měkké
nasazení samohlásek (samohláska začíná bez rázu –
jako když chceme vyslovit h). Melodie postupující v
krocích, skocích, melodie lomená.
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické Zapojení do 3 hudebně-pohybových her. Tanec polky,
Dvoudobá chůze a tanec – v průpletu, přísuvný krok.
změny
sousedské, menuetu, polonézy, pohybové kreace na
Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad (ve ¾ taktu).
rock.
Tance starší i moderní. Pohybové vyjádření melodie,
jejího charakteru, tempa, dynamiky. Pracovat s
nejméně 3 pohybovými hrami.
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku
Poslech hudebních ukázek. Rozlišení hry na violoncello, Pracovat s nejméně 4 poslechovými skladbami.
akordeon, lesní roh, tubu, cemballo.
Poslech a rozlišení hry na violoncello, akordeon, lesní
roh, tubu, cemballo, syntetizátor, činely. Poslech
menuetu, polonézy, rockové hudby. Epizody ze života
skladatelů poslouchané hudby. Hudba k slavnostním
příležitostem.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce s říkadlem; improvizovaný pohybový doprovod, melodizace textu.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-5-1-01 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
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Zná alespoň 5 písní zpaměti (zpěv ve skupině nebo
sólo).
Zpěv Hymny ČR, základní údaje o její historii).
Zpěv durové stupnice na vokály.
Zpěv legato, staccato, transpozice slyšených hlubokých
nebo vysokých tónů do zpěvní polohy.
Rozpozná předvětí a závětí a umí je tvořit.
Melodizace a rytmizace textů.
Orientace v notovém záznamu, jeho sledování při
zpěvu.
Technická správnost při hře na jednoduché nástroje
Orffova instrumentáře.

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně V klidu poslouchá hudební ukázky.
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z Rozeznávání zpěvních hlasů, druhů pěveckých sborů.
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na Rozpoznání dílnosti v malých hudebních formách.
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Učivo
Osvojení 1é písní (dur i moll).
Prodlužování výdechu, vázání tónů.
Sjednocování hlasového rozsahu (c1-d2).
Průprava dvojhlasu.
Vokalizace a,o.

Hra lidových písní na orffovské hudební nástroje
(melodie v rozsahu sexty).
Doprovod dvěma tóny na nástroje melodické.
Doprovod ad lib. Na rytmické nástroje.
Hra čtyřtaktové předehry, meziher a dohry.
Práce s nejméně 8 poslechovými skladbami (dur i
moll).
Nabýt povědomí o významu B. Smetany a A. Dvořáka.
Rozpoznání dvojdílnosti a trojdílnosti v hudbě (a,b
a,b,a), rondo.
Sledování předvětí a závětí, ukončení závětí.
Seznámení s hudebními nástroji - pikola, hoboj, fagot,
saxofon.
Poslech pěveckého sboru (dětského, ženského,
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mužského a smíšeného).
Poslech písně lyrické, žertovné a hymnické.
Pochod, polka, valčík (od B.Smetany, A. Dvořáka).
Hymna ČR
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
Zapojení do hudebně –pohybových her.
Práce s nejméně 4 hudebně-pohybovými hrami.
tanečních kroků, na základě individuálních schopností Zvládnutí kroku poskočného, kroku se zhoupnutím ve ¾ Kroky se zhoupnutím ve ¾ taktu (např. sousedská).
a dovedností vytváří pohybové improvizace
taktu.
Předvětí – závětí a celá perioda, realizované hrou na
tělo.
Vyjádření charakteru poslouchané hudby a
emocionálního zážitku pohybem.
Taktování na dvě a tři doby.
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
Znalost not, posuvek atd.
Repetice, legato-staccato.
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
Znalost hudebních nástrojů.
Stupnice dur
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
Osminová nota s tečkou, čtvrťová s tečkou.
zapsanou pomocí not
G klíč
Noty h1-d2
Předznamenání (křížky, béčka)
Hudební forma malá (a,b a,b,a), rondo
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
Zná alespoň 5 písní zpaměti (zpěv ve skupině nebo sólo). Osvojení 10 písní (dur i moll). Prodlužování výdechu,
individuálním schopnostem
Zpěv Hymny ČR, základní údaje o její historii). Zpěv
vázání tónů. Sjednocování hlasového rozsahu (c1-d2).
durové stupnice na vokály. Zpěv legato, staccato,
Průprava dvojhlasu. Vokalizace a,o.
transpozice slyšených hlubokých nebo vysokých tónů do
zpěvní polohy.
Rozpozná předvětí a závětí a umí je tvořit. Melodizace a
rytmizace textů. Orientace v notovém záznamu, jeho
sledování při zpěvu.
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s
Zapojení do hudebně –pohybových her. Zvládnutí kroku Práce s nejméně 4 hudebně-pohybovými hrami. Kroky
hudbou
poskočného, kroku se zhoupnutím ve ¾ taktu.
se zhoupnutím ve ¾ taktu (např. sousedská). Předvětí
– závětí a celá perioda, realizované hrou na tělo.
Vyjádření charakteru poslouchané hudby a
emocionálního zážitku pohybem.
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební Správně hraje na jednoduché nástroje Orffova
Hra lidových písní na orffovské hudební nástroje
nástroje
instrumentáře.
(melodie v rozsahu sexty). Doprovod dvěma tóny na
nástroje melodické. Doprovod ad lib. Na rytmické
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HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy

Je schopen v klidu poslouchat hudební ukázky.

pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb

Rozeznávání zpěvních hlasů, druhů pěveckých sborů.
Rozpoznání dílnosti v malých hudebních formách.

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

nástroje. Hra čtyřtaktové předehry, meziher a dohry.
Pracuje s nejméně 8 poslechovými skladbami (dur i
moll).
Nabýt povědomí o významu B. Smetany a A. Dvořáka.
Rozpoznání dvojdílnosti a trojdílnosti v hudbě (a,b
a,b,a), rondo.
Sledování předvětí a závětí, ukončení závětí.
Seznámení s hudebními nástroji - pikola, hoboj, fagot,
saxofon. Poslech pěveckého sboru (dětského,
ženského, mužského a smíšeného). Poslech písně
lyrické, žertovné a hymnické.
Pochod, polka, valčík (od B.Smetany, A. Dvořáka).
Hymna ČR

5. ročník








RVP výstupy
HV-5-1-01 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

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Zpěv písní, alespoň 5 zná zpaměti.
Uvědoměle používá vokální dovednosti získané v nižších
ročnících.
Pokouší se o dvojhlas.

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě

Technicky správně a rytmicky vhodně využívá Orffova
instrumentáře.

Učivo
Osvojení nejméně 10 písní (dur i moll).
Upevňování vokálních dovedností z nižších ročníků.
Střídavý dech
Sjednocování hlasového rozsahu (h1 – d2).
Počátky dvojhlasu (lidový dvojhlas).
Vokalizace e, i, u.
Vázání.
Hra jednoduchých lidových písní na orlovské nástroje
melodické (v dur v rozsahu oktávy, v moll v rosahu
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složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

5. ročník
sexty).
Improvizace předvětí, závětí.
Doprovod písní tónikou a dominantou.
V klidu poslouchá hudební ukázky.

Poslech nejméně 8 poslechových skladeb (dur i moll).

Poslechem i pohledem rozpozná harfu, varhany a dašlí
hudební nástroje.
Zná krátké epizody ze života hudebních skladatelů.

Rozlišování hudby polyfonní a homofonní.
Hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni a k tanci
(dříve a dnes).
Poznávání hudebních nástrojů – varhany, harfa.
Ukázka lidové kapely, symfonického orchestru,
velkého jazzového orchestru, rockové kapely,
menuetu, swingové hudby 30.let a rockové hudby z
60.let.
Nabýt povědomí o skladatelském významu J.S.Bacha,
W.A.Mozarta, L.Janáčka, V.Nováka.
Princip variace.
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
Zapojení do hudebně – pohybových her.
Pracovat s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami.
tanečních kroků, na základě individuálních schopností Základy některých společenských tanců.
Kultivované pohyby odvozené z rytmické složky
a dovedností vytváří pohybové improvizace
Hudebně-pohybová improvizace.
populární hudby, regionální lidový tanec, jazzový
společenský tanec (charleston).
Mateník, polka, valčík, mazurka, pohybové prvky
menuetu.
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
Ovládá čtení a psaní not v rozsahu c1-g2 (i noty s
Stupnice moll (aiolská).
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
posuvkami).
Synkopa
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
Rozumí značkám a zkratkám používaných běžně v
Skupiny not osminových a šestnáctinových.
zapsanou pomocí not
notových zápisech.
Koruna
Umí použít notové písmo.
Noty h1 –g2
Zkouší zachytit rytmus a melodii notovým záznamem.
Celý tón a půltón
Hudební výraz
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
Zpěv písní, alespoň 5 zná zpaměti. Uvědoměle používá Osvojení nejméně 10 písní (dur i moll). Upevňování
individuálním schopnostem
vokální dovednosti získané v nižších ročnících. Pokouší se vokálních dovedností z nižších ročníků. Střídavý dech,
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správně hospodaří s dechem při interpretaci písní frázování
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s
hudbou

5. ročník
o dvojhlas.

sjednocování hlasového rozsahu (h1 – d2). Počátky
dvojhlasu (lidový dvojhlas). Vokalizace e, i, u. Vázání.
Zapojení do hudebně – pohybových her. Základy
Pracovat s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami.
některých společenských tanců. Hudebně-pohybová
Kultivované pohyby odvozené z rytmické složky
improvizace.
populární hudby, regionální lidový tanec, jazzový
společenský tanec (charleston). Mateník, polka, valčík,
mazurka, pohybové prvky menuetu.
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební Vhodně rytmicky vhodně využívá Orffova instrumentáře. Hra jednoduchých lidových písní na orlovské nástroje
nástroje
melodické (v dur v rozsahu oktávy, v moll v rozsahu
sexty).
Improvizace předvětí, závětí. Doprovod písní tónikou a
dominantou.
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy
V klidu poslouchá hudební ukázky. Poslechem i
Poslech nejméně 8 poslechových skladeb (dur i moll).
pohledem rozpozná harfu, varhany a další hudební
Rozlišování hudby polyfonní a homofonní. Hudba v
pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
nástroje. Zná krátké epizody ze života hudebních
chrámu, na zámku, v koncertní síni a k tanci (dříve a
skladatelů.
dnes). Poznávání hudebních nástrojů – varhany, harfa.
Ukázka lidové kapely, symfonického orchestru, velkého
jazzového orchestru, rockové kapely, menuetu,
swingové hudby 30.let a rockové hudby z 60.let. Nabýt
povědomí o skladatelském významu J.S.Bacha,
W.A.Mozarta, L.Janáčka, V.Nováka. Princip variace.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce s lidovou písní (dramatizace); tvorba doprovodu na DHN; výtvarné zpracování; je možné až divadelní ztvárnění písně.
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník







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

 Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti Zapojuje se do hudebních aktivit a snaží se využít své
a dovednosti při hudebních aktivitách
individuální hudební schopnosti a dovednosti.

Učivo
Hudebně pohybové činnosti
Pochod, polka, valčík, mazurka
Hra na dirigenta a orchestr
Dramatizace písní
Vánoční koledy, dramatické ztvárnění
Vokální činnost
Intonační cvičení-vzestupná a sestupná řada tónů,
intonace stupnic dur
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Říkadlo, píseň-rytmické vyjádření textu písně
Vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické hádanky
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
Instrumentální činnost
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
zpěvu, zpívá dle svých dispozic, pokouší se zhodnotit
Reprodukce známých písní s důrazem na první a
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
vokální projev druhého.
druhou dobu taktu
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
Rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická hra na
ocenit kvalitní vokální projev druhého
tělo
Rytmické hudební formy-pochod, polka, valčík
Analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma
Tvoření jednoduchých partitur pro orff. nástroje
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
Na základě svých hudebních schopností a dovedností se Instrumentální činnost
individuálních hudebních schopností a dovedností
snaží reprodukovat různé motivy a části skladeb,
Reprodukce známých písní s důrazem na první a
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
pokouší se vytvořit jednoduché doprovody.
druhou dobu taktu
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
Rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická hra na
improvizace
tělo
Rytmické hudební formy-pochod, polka, valčík
Analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma
Tvoření jednoduchých partitur pro orff. nástroje
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
Seznamuje se se zápisy písní a skladeb různých stylů a
Poslechové činnosti
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů žánrů.
Poznáváním hudebních nástrojů-rozdělení do skupin
a žánrů
píseň lidová/umělá
vokální/instrumentální skladba
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HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku

6. ročník

Seznamuje se s některými tanci různých stylových
období, pokouší se zvolit vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a předvést
jednoduchou pohybovou vazbu.
Seznamuje se s proudy znějící hudby, snaží se vnímat
užité hudebně výrazové prostředky a chápat jejich
význam v hudbě.

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností Seznamuje se se stylovými obdobími.
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové

melodram
muzikál
opereta/opera
G.F.Handel-poslech skladeb
Symfonie
Koncert
W.A.Mozart
L.Haydn
L. van Beethoven
B. Smetana
A. Dvořák
Hudebně pohybové činnosti
Pochod, polka, valčík, mazurka
Hra na dirigenta a orchestr
Dramatizace písní
Vánoční koledy, dramatické ztvárnění
Poslechové činnosti
Poznáváním hudebních nástrojů-rozdělení do skupin
píseň lidová/umělá
vokální/instrumentální skladba
melodram
muzikál
opereta/opera
G.F.Handel-poslech skladeb
Symfonie
Koncert
W.A.Mozart
L.Haydn
L. van Beethoven
B. Smetana
A. Dvořák
Poslechové činnosti
Poznáváním hudebních nástrojů-rozdělení do skupin
píseň lidová/umělá
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6. ročník

příslušnosti s dalšími skladbami

vokální/instrumentální skladba
melodram
muzikál
opereta/opera
G.F.Handel-poslech skladeb
Symfonie
Koncert
W.A.Mozart
L.Haydn
L. van Beethoven
B. Smetana
A. Dvořák
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými Pokouší se pochopit souvislosti mezi hudbou a jinými
Vokální činnost
druhy umění
druhy umění.
Intonační cvičení-vzestupná a sestupná řada tónů,
intonace stupnic dur
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Říkadlo, píseň-rytmické vyjádření textu písně
Vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické hádanky
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
Zapojuje se do hudebních aktivit a využívá své
Hudebně pohybové činnosti, pochod, polka, valčík,
individuální hudební schopnosti a dovednosti.
mazurka, hra na dirigenta a orchestr, dramatizace
písní.
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
Reprodukce známých písní s důrazem na první a
umělé písně
zpěvu, zpívá dle svých dispozic.
druhou dobu taktu. Rytmické hádanky, rytmické
ozvěny, hra na tělo.
Tvoření jednoduchých partitur pro orff. nástroje.
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
Na základě svých hudebních schopností a dovedností se Intonační cvičení – vzestupná a sestupná řada tónů,
snaží reprodukovat různé motivy a části skladeb.
intonace stupnice C dur, zpěv lidových písní, říkadlo,
píseň – rytmické vyjádření textu písně, rytmické
hádanky.
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
Seznamuje se s některými tanci různých stylových
Poznáváním hudebních nástrojů – rozdělení do skupin
období, pokouší se zvolit vhodný typ hudebně
píseň lidová/umělá, vokální/instrumentální skladba,
pohybových prvků k poslouchané hudbě.
melodram,
muzikál, opera/opereta.
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
Poznává proudy znějící hudby, snaží se vnímat užité
Poznáváním hudebních nástrojů – rozdělení do skupin
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6. ročník

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu

hudebně výrazové prostředky a chápat jejich význam v
hudbě.

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název
některého z jejich děl

píseň lidová/umělá, vokální/instrumentální skladba,
melodram,
muzikál, opera/opereta.
Seznamuje se se stylovými obdobími. Pokouší se
G. F. Handel, W. A. Mozart, J. Haydn, L. van
pochopit souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Beethoven, B. Smetana, A. Dvořák

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Reprodukce známých písní s důrazem na první dobu taktu, odlišit rytmus a metrum orff. nástroji.
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti Využívá své individuální hudební schopnosti a
a dovednosti při hudebních aktivitách
dovednosti při hudebních aktivitách.
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Učivo
Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena hudební
rytmus rozvoj hudebního sluchu a hudební
představivosti – převádění melodií z nezpěvné do
zpěvné polohy. Hra na hudební nástroje – nástrojová
reprodukce melodií. Vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního
nástroje.
Reflexe vokálního projevu - hledání možností nápravy
hlasové nedostatečnosti. Pěvecký a mluvní projev –
rozšiřování hlasového rozsahu.
Hudební rytmus. Vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního
nástroje – představy rytmické, melodické, tempové.
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a
umělé písně
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

7. ročník
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého.

Pokouší se reprodukovat na základě svých
Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena hudební
individuálních hudebních schopností a dovedností různé rytmus rozvoj hudebního sluchu a hudební
motivy a témata, vytvářet jednoduché doprovody.
představivosti – převádění melodií z nezpěvné do
zpěvné polohy. Hra na hudební nástroje – nástrojová
reprodukce melodií. Vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního
nástroje.
Reflexe vokálního projevu - hledání možností nápravy
hlasové nedostatečnosti. Pěvecký a mluvní projev –
rozšiřování hlasového rozsahu.
Snaží se orientovat se v zápise písní a tyto písně na
Záznam hudby - notační programy a další způsoby
základě individuálních schopností a získaných
záznamu hudby.Pohybové reakce na změny v proudu
dovedností svým způsobem realizovat.
znějící hudby – tempové.
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových Zkouší rozpoznat některé z tanců různých stylových
Orientace v prostoru. Pohybový doprovod znějící
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k období a zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků hudby – taneční kroky – vlastní pohybové ztvárnění.
poslouchané hudbě a na základě individuálních
k poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvést
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
jednoduchou pohybovou vazbu.
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá Pokouší se orientovat se v proudu znějící hudby, vnímat Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické užité hudebně výrazové prostředky a pochopit jejich
skladby – významné sémantické prvky užité ve skladbě
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
význam v hudbě.
(zvukomalba) hudební dílo a jeho autor.
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností Pokouší se na základě individuálních schopností a
Hudební styly a žánry – kulturní tradice a zvyky.
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
získaných vědomostí slyšenou hudbu zařadit do
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové stylového období a porovnat ji z hlediska její slohové a
příslušnosti s dalšími skladbami
stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými Uvědomuje si souvislosti mezi hudbou a jinými druhy
Hudební styly a žánry – kulturní tradice a zvyky.
druhy umění
umění.
Interpretace znějící hudby – vytváření vlastních soudů
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pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu

rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického
orchestru
uvede některá jména hudebních skladatelů a název
některého z jejich děl

7. ročník
a preferencí.
Zkouší rozpoznat některé z tanců různých stylových
Záznam hudby – notační programy a další způsoby
období a zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků k záznamu hudby. Pohybové reakce na změny v proudu
poslouchané hudbě.
znějící hudby.
Pokouší se orientovat se v proudu znějící hudby, vnímat Hudební styly a žánry – kulturní tradice a zvyky.
užité hudebně výrazové prostředky.
Pokouší se na základě individuálních schopností slyšenou Interpretace znějící hudby . Vytváření vlastních soudů
hudbu zařadit do stylového období a porovnat ji z
a preferencí.
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami. Uvědomuje si souvislost mezi hudbou a
jinými druhy umění.

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti Využívá své individuální hudební schopnosti a
a dovednosti při hudebních aktivitách
dovednosti při hudebních aktivitách.

Učivo
Pěvecký a mluvní projev – hlasová nedostatečnost a
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního
projevu (falzet). Hudební rytmus. Rozvoj hudebního
sluchu a hudební představivosti. Hra na hudební
nástroje. Vyjadřování hudebních i nehudebních
představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové, dynamické.
Pohybový doprovod znějící hudby.
Intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v
durových a mollových tóninách. Reflexe vokálního

318

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Hudební výchova

8. ročník

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase a nacvičuje vícehlas , dokáže ocenit kvalitní
vokální projev druhého.

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

Prohlubuje dovednost reprodukce různých motivů,
témat a částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, snaží se provádět jednoduché hudební
improvizace.

Opakuje si orientaci v zápise písní a skladeb různých
stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě
individuálních schopností a získaných dovedností se
snaží svým způsobem realizovat.
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových Poznává některé z tanců různých stylových období, zvolí
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudbě a na základě individuálních hudebních schopností
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
pohybovou vazbu.
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá Orientuje se v proudu znějící hudby , snaží se vnímat
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické užité hudebně výrazové prostředky a chápat hudební
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
dílo jako logicky utvářený celek.

projevu – transpozice melodie, využití jiné hudební
činnosti při nápravě hlasové nedostatečnosti.
Pěvecký a mluvní projev – hlasová nedostatečnost a
některé způsoby její nápravy.
Pěvecký a mluvní projev – hlasová nedostatečnost a
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního
projevu (falzet). Hudební rytmus. Rozvoj hudebního
sluchu a hudební představivosti. Hra na hudební
nástroje. Vyjadřování hudebních i nehudebních
představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové, dynamické.
Pohybový doprovod znějící hudby.
Intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v
durových a mollových tóninách. Reflexe vokálního
projevu – transpozice melodie, využití jiné hudební
činnosti při nápravě hlasové nedostatečnosti.
Hra na hudební nástroje – hra a tvorby doprovodů,
nástrojová improvizace.

Záznam hudby . Rozvoj hudebního sluchu a hudební
představivosti – zachycování rytmu, popřípadě i
melodie zpívané písně pomocí notového záznamu.
Pohybový doprovod znějící hudby. Pohybové vyjádření
hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla.
Orientace v prostoru. Pohybové reakce na změny v
proudu znějící hudby.
Hudební dílo a jeho autor. Orientace v hudebním
prostoru a analýza hudební skladby.

319

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Hudební výchova

8. ročník

základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami

Prohlubuje svou dovednost zařadit na základě
individuálních schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými Pokouší se vyhledávat souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
druhy umění.
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a
umělé písně
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry

uvede některá jména hudebních skladatelů a název
některého z jejich děl

Interpretace znějící hudby, hudební skladba v
kontextu s jinými hudebními díly, slovní
charakterizování hudebního díla.
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti.
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle
Pohybový doprovod znějící hudby. Intonace a vokální
svých dispozic.
improvizace.
Snaží se provádět jednoduché hudební improvizace.
Záznam hudby. Rozvoj hudebního sluchu a hudební
Poznává některé z tanců různých stylových období, zvolí představivosti. Hudební dílo a jeho autor. Orientace v
vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
hudebním prostoru a analýza hudební skladby.
hudbě.
Orientuje se v proudu znějící hudby. Prohlubuje svou
Hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem
dovednost zařadit na základě individuálních schopností k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
zvykům.
období. Pokouší se vyhledávat souvislosti mezi hudbou a Pokouší se vyhledávat souvislosti mezi hudbou a jinými
jinými druhy umění.
druhy umění.

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem
k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a
zvykům.

9. ročník








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

Učivo
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HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti Využívá své individuální hudební schopnosti a
a dovednosti při hudebních aktivitách
dovednosti při hudebních aktivitách.
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými

Pěvecký a mluvní projev. Intonace a vokální
improvizace – improvizace jednoduchých hudebních
forem. Rozvoj hudebního sluchu a hudební
představivosti.
Reflexe vokálního projevu.

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého.
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních Hra na hudební nástroje. Tvorba doprovodu pro
schopností a dovedností různé motivy, témata i části
hudebně dramatické projevy, nástrojová improvizace.
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace.
Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a
žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností svým způsobem
realizuje.
Rozpozná některé z tanců různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu.
Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité
hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku.
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti
s dalšími skladbami.
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy

Orientace v notovém záznamu melodie, reprodukce
zapsané melodie.

Pohybový doprovod znějící hudby. Pohybové reakce
na změny v proudu znějící hudby. Pohybové vyjádření
hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla –
improvizace.
Hudební dílo a jeho autor – vlastní zkušenosti s
hudební skladbou (inspirace , kýč, módnost a
modernost, stylová provázanost).

Hudební styly a žánry.

Provázanost hudby s jinými druhy umění.
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9. ročník

druhy umění
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a
umělé písně

umění.
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
zpěvu i při mluvním projevu, zpívá dle svých dispozic.

Reflexe vokálního projevu. Pohybový doprovod znějící
hudby. Pohybové reakce na změny v proudu znějící
hudby.
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních Hra na hudební nástroje. Tvorba doprovodu pro
schopností a dovedností různé motivy, témata i části
hudebně dramatické projevy.
skladeb.
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického
Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a
Orientace v notovém záznamu melodie. Hudební dílo a
orchestru
žánrů. Rozpozná některé z tanců různých stylových
jeho autor – vlastní zkušenosti s hudební skladbou
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
(inspirace, kýč, módnost a modernost, stylová
poslouchané hudbě. Orientuje se v proudu znějící hudby. provázanost).
uvede některá jména hudebních skladatelů a název
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných Hudební styly a žánry. Provázanost hudby s jinými
některého z jejich děl
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.
druhy umění.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Zpěv v národních evropských jazycích (čeština, slovenština, angličtina, němčina,francouzština).

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.17 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

13

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti i k
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umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti.
Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků
vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou výchovu v tomto období je
nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu druhých.
Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými prostředky již od útlého věku. Výtvarný projev
předškolního věku je především rázu schematického. Děti svým kresbám rozumí, dospělí většinou
nedovedou do jejich světa vstupovat. Není však vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a
vedením k napodobování. Je naopak potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat.
V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti,
předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace, která předchází
vlastní tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a prožívají
velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem
poznání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné
pocity a prožitky.
Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak
přejatému) nikoli jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího
přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání,
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné
prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění v obrazových
médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřením
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně
jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Ve 4. – 5. ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována rozvíjejícím se intelektem. Žáci
postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď o vztazích k
okolnímu světu je stále bezprostřední, zachovávají si citový vztah.
Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Umění a kultura. Umožňuje žákům jiné
než racionální vnímání světa prostřednictvím výtvarných činností. Odráží výtvarnou kulturu i jako součást
každodenního života. Směřuje k porozumění výtvarného umění, jeho jazyka a významům. Dává prostor k
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vyjádření vlastních zkušeností, prožitků a k rozvoji tvořivosti, prostorové představivosti a fantazie. Žáci
pracují s celou řadou uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně informačních technologií. Svými
specifickými prostředky umožňuje nonverbální komunikaci.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. - 3. ročník - 1 hodina týdně
předmětu (specifické informace o předmětu 4. - 7. ročník - 2 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
8. - 9. ročník - 1 hodina týdně
Integrace předmětů
 Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
- při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat k
učení
- umožňuje žákům uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a pozorování
- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy
související s realizací
Kompetence k řešení problémů:
- žákům je předkládám dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s
výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
- při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
- podporuje netradiční způsob řešení
Kompetence komunikativní:
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
- vede žáky k tolerantnímu přístupu k různým kulturním hodnotám a projevům
Kompetence sociální a personální:
- vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- učí se respektovat pravidla při práci ve skupině, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat
kvalitu práce
Kompetence občanské:
- vede žáky k sebeúctě i úctě k druhým lidem
- při propagaci školy žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu
- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
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- žáci respektují názory druhých
Kompetence pracovní:
- učí žáky chránit své zdraví při práci s různým materiálem, nástroji a technikami
- při práci jsou žáci vedeni k e koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla
- žáci si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem
- žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
Výtvarná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Rozpoznává linie, tvary, objevuje a sleduje tvar
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
předmětů, objektů, poznává vlastnosti barev,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
seznamuje se s malbou, kresbou, kombinuje barvy,
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
tvary, využívá hry s barvou, rozlišuje podobnost a
představ
kontrast prvků, probouzí smysl pro výtvarný rytmus.
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
Vytváří práci na základě vlastních prožitků, zachycuje
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém svět kolem sebe, zobrazuje pohyb těla a jeho umístění v
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prostoru, zachycuje objekty v klidu i v pohybu, vytváří
prvky a jejich kombinace
prostorové fantazie seskupováním a kombinováním
přírodních i umělých materiálů, modeluje jednoduché
objekty v prostoru, využívá jednoduché prvky moderní
techniky ve výtvarné tvorbě.
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
Pozoruje události kolem sebe, vnímá svět různými
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření smysly, uplatňuje a rozvíjí svou fantazii, volí vhodné
volí vhodné prostředky
výtvarné prostředky pro vyjádření emocí, pocitů a

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření, kresba
pastelkami, tužkou, malba vod. barvami, temperami
(věci kolem nás, stromy, květiny, zvířata a lidé).

Uspořádání objektů do celků, výraznost, velikost a
vzájemné postavení objektů, statické a dynamické
vyjádření
(postava v klidu, v pohybu), manipulace s předměty,
využití drobného materiálu, přírodního materiálu
(plody, semena, kousky látek, vlna, drátky,…), koláž,
modelování jednoduchých prvků z plastelíny,
keramické hlíny apod.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly, abstraktní, konkrétní výtvarné
vyjadřování na základě
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představ, vybírá výtvarné techniky, experimentuje s
běžnými i netradičními nástroji i materiály.
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá Vnímá a pozoruje uměleckou výtvarnou tvorbu vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
ilustrace knih, fotografie, obrazy, animovaný film…,
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
rozlišuje typy vizuálně obrazných vyjádření, vytváří si
estetické cítění a svůj osobní názor, seznamuje se s
významnými osobnostmi výtvarného umění (např. s
ilustrátory dětských knih).
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
Prezentuje své pocity, hodnotí a porovnává svou práci s
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
pracemi jiných, prezentuje výsledky své tvorby podle
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil svých schopností, vytváří si základní kulturní návyky.
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti
Žák využívá základní postupy malby (různé i typy barev –
pro vlastní tvorbu
tempery, vodové barvy, plakátové barvy apod.) –
využívá k tomu další pomůcky – paletu, různé druhy
štětců; ke kresbě používá různý materiál – tužky,
pastelky, dřívko, pero a tuš, rudku, uhel; pracuje ale i s
linií v prostoru, využívá různé předměty, plastické
materiály, ICT technologie apod., využívá suchý pastel,
voskovky.
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává
Žák na své práci, práci ostatních, knižní ilustraci,
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, pohlednici, pozvánce, obalu, vlastní hračce, předmětu
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s
každodenní potřeby, ale i uměleckém díle (reprodukci i
dopomocí učitele)
originálu) rozpozná a pojmenuje linie (ukáže například
dvě linie rozdílné délky a tloušťky); barvy (najde a
namíchá různé odstíny barev - rozliší studené a teplé
barvy; barvy podobných odstínů i výrazně kontrastní),
tvary (oblý, výrazně kontrastní), tvary (oblý,
trojúhelníkový, špičatý) objekty (např. ten, který je
hladký a kulatý a ten, který je hranatý s „hrbolatým“
povrchem).
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, Žák při vlastní tvůrčí práci vychází ze svého pozorování
prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen (např. určitých předmětů – jejich tvarů, barev, velikostí,
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
umístění v prostoru – předmět, který je vpředu, a který
vzadu); fantazijních představ (např. představy zvířat či

individuálních pocitů, nálad a představ.
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření,
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, individuální
postoj a názor, návštěva knihovny, galerie, výstavy
(hrdinové dětských knih, známí ilustrátoři Lada, Pilař,
Sekora, Čapek, Zmatlíková…).
Osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření.
Hry s barvami, poznávání vlastností barev, teorie barvy
– barvy teplé a studené.

Linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
textury – jejich jednoduché vztahy, kombinace a
proměny.
Seznámení s ilustracemi J. Lady, H. Zmatlíkové.
Předměty denní potřeby, netradiční materiály
(provázek, kůra, textilie, kovy, plasty).

Námětové kreslení na základě vlastního prožitku.
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bytostí); prožitků (záznam z poslechu hudby; vzpomínka
na slavnostní hostinu apod.). K tomu všemu s dopomocí
učitele využívá různé prostředky (k vyjádření plošnému i
prostorovému) a kombinuje je. Jednoduše slovně sdělí,
co vytvořil a proč.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Rozpoznává linie, tvary, objevuje a sleduje tvar
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
předmětů, objektů, poznává vlastnosti barev,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
seznamuje se s malbou, kresbou, kombinuje barvy,
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
tvary, využívá hry s barvou, rozlišuje podobnost a
představ
kontrast prvků, probouzí smysl pro výtvarný rytmus.
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
Vytváří práci na základě vlastních prožitků, zachycuje
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém svět kolem sebe, zobrazuje pohyb těla a jeho umístění v
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prostoru, zachycuje objekty v klidu i v pohybu, vytváří
prvky a jejich kombinace
prostorové fantazie seskupováním a kombinováním
přírodních i umělých materiálů, modeluje jednoduché
objekty v prostoru, využívá jednoduché prvky moderní
techniky ve výtvarné tvorbě.
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
Pozoruje události kolem sebe, vnímá svět různými
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření smysly, uplatňuje a rozvíjí svou fantazii, volí vhodné
volí vhodné prostředky
výtvarné prostředky pro vyjádření emocí, pocitů a
představ, vybírá výtvarné techniky, experimentuje s

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření, kresba
pastelkami, tužkou, malba vod. barvami, temperami
(věci kolem nás, stromy, květiny, zvířata a lidé).

Uspořádání objektů do celků, výraznost, velikost a
vzájemné postavení objektů, statické a dynamické
vyjádření
(postava v klidu, v pohybu), manipulace s předměty,
využití drobného materiálu, přírodního materiálu
(plody, semena, kousky látek, vlna, drátky,…), koláž,
modelování jednoduchých prvků z plastelíny,
keramické hlíny apod.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly, abstraktní, konkrétní výtvarné
vyjadřování na základě
individuálních pocitů, nálad a představ.
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běžnými i netradičními nástroji i materiály.
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá Vnímá a pozoruje uměleckou výtvarnou tvorbu vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
ilustrace knih, fotografie, obrazy, animovaný film…,
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
rozlišuje typy vizuálně obrazných vyjádření, vytváří si
estetické cítění a svůj osobní názor, seznamuje se s
významnými osobnostmi výtvarného umění (např. s
ilustrátory dětských knih).
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
Prezentuje své pocity, hodnotí a porovnává svou práci s
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
pracemi jiných, prezentuje výsledky své tvorby podle
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil svých schopností, vytváří si základní kulturní návyky.
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává
Žák na své práci, práci ostatních, knižní ilustraci,
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, pohlednici, pozvánce, obalu, vlastní hračce, předmětu
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s
každodenní potřeby, ale i uměleckém díle (reprodukci i
dopomocí učitele)
originálu) rozpozná a pojmenuje linie (ukáže například
dvě linie rozdílné délky a tloušťky); barvy (najde a
namíchá různé odstíny barev - rozliší studené a teplé
barvy; barvy podobných odstínů i výrazně kontrastní),
tvary (oblý, výrazně kontrastní), tvary (oblý,
trojúhelníkový, špičatý) objekty (např. ten, který je
hladký a kulatý a ten, který je hranatý s „hrbolatým“
povrchem).
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti
Žák využívá základní postupy malby (různé i typy barev –
pro vlastní tvorbu
tempery, vodové barvy, plakátové barvy apod.) –
využívá k tomu další pomůcky – paletu, různé druhy
štětců; ke kresbě používá různý materiál – tužky,
pastelky, dřívko, pero a tuš, rudku, uhel; pracuje ale i s
linií v prostoru, využívá různé předměty, plastické
materiály, ICT technologie apod., využívá suchý pastel,
voskovky.
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, Žák při vlastní tvůrčí práci vychází ze svého pozorování
prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen (např. určitých předmětů – jejich tvarů, barev, velikostí,
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
umístění v prostoru – předmět, který je vpředu, a který
vzadu); fantazijních představ (např. představy zvířat či
bytostí); prožitků (záznam z poslechu hudby; vzpomínka

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření,
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, individuální
postoj a názor, návštěva knihovny, galerie, výstavy
(hrdinové dětských knih, známí ilustrátoři Lada, Pilař,
Sekora, Čapek, Zmatlíková…).
Osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření.
Linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
textury – jejich jednoduché vztahy, kombinace a
proměny.
Seznámení s ilustracemi J. Lady, H. Zmatlíkové.
Předměty denní potřeby, netradiční materiály
(provázek, kůra, textilie, kovy, plasty).

Hry s barvami, poznávání vlastností barev, teorie barvy
– barvy teplé a studené.

Námětové kreslení na základě vlastního prožitku.
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na slavnostní hostinu apod.). K tomu všemu s dopomocí
učitele využívá různé prostředky (k vyjádření plošnému i
prostorovému) a kombinuje je. Jednoduše slovně sdělí,
co vytvořil a proč.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Rozpoznává linie, tvary, objevuje a sleduje tvar
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
předmětů, objektů, poznává vlastnosti barev,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
seznamuje se s malbou, kresbou, kombinuje barvy,
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
tvary, využívá hry s barvou, rozlišuje podobnost a
představ
kontrast prvků, probouzí smysl pro výtvarný rytmus.
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
Vytváří práci na základě vlastních prožitků, zachycuje
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém svět kolem sebe, zobrazuje pohyb těla a jeho umístění v
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prostoru, zachycuje objekty v klidu i v pohybu, vytváří
prvky a jejich kombinace
prostorové fantazie seskupováním a kombinováním
přírodních i umělých materiálů, modeluje jednoduché
objekty v prostoru, využívá jednoduché prvky moderní
techniky ve výtvarné tvorbě.
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
Pozoruje události kolem sebe, vnímá svět různými
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření smysly, uplatňuje a rozvíjí svou fantazii, volí vhodné
volí vhodné prostředky
výtvarné prostředky pro vyjádření emocí, pocitů a
představ, vybírá výtvarné techniky, experimentuje s
běžnými i netradičními nástroji i materiály.

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření, kresba
pastelkami, tužkou, malba vod. barvami, temperami
(věci kolem nás, stromy, květiny, zvířata a lidé).

Uspořádání objektů do celků, výraznost, velikost a
vzájemné postavení objektů, statické a dynamické
vyjádření
(postava v klidu, v pohybu), manipulace s předměty,
využití drobného materiálu, přírodního materiálu
(plody, semena, kousky látek, vlna, drátky,…), koláž,
modelování jednoduchých prvků z plastelíny,
keramické hlíny apod.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly, abstraktní, konkrétní výtvarné
vyjadřování na základě
individuálních pocitů, nálad a představ.
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VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

3. ročník

Vnímá a pozoruje uměleckou výtvarnou tvorbu ilustrace knih, fotografie, obrazy, animovaný film…,
rozlišuje typy vizuálně obrazných vyjádření, vytváří si
estetické cítění a svůj osobní názor, seznamuje se s
významnými osobnostmi výtvarného umění (např. s
ilustrátory dětských knih).
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
Prezentuje své pocity, hodnotí a porovnává svou práci s
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
pracemi jiných, prezentuje výsledky své tvorby podle
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil svých schopností, vytváří si základní kulturní návyky.
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, Žák při vlastní tvůrčí práci vychází ze svého pozorování
prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen (např. určitých předmětů – jejich tvarů, barev, velikostí,
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
umístění v prostoru – předmět, který je vpředu, a který
vzadu); fantazijních představ (např. představy zvířat či
bytostí); prožitků (záznam z poslechu hudby; vzpomínka
na slavnostní hostinu apod.). K tomu všemu s dopomocí
učitele využívá různé prostředky (k vyjádření plošnému i
prostorovému) a kombinuje je. Jednoduše slovně sdělí,
co vytvořil a proč.
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti
Žák využívá základní postupy malby (různé i typy barev –
pro vlastní tvorbu
tempery, vodové barvy, plakátové barvy apod.) –
využívá k tomu další pomůcky – paletu, různé druhy
štětců; ke kresbě používá různý materiál – tužky,
pastelky, dřívko, pero a tuš, rudku, uhel; pracuje ale i s
linií v prostoru, využívá různé předměty, plastické
materiály, ICT technologie apod., využívá suchý pastel,
voskovky.
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává
Žák na své práci, práci ostatních, knižní ilustraci,
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, pohlednici, pozvánce, obalu, vlastní hračce, předmětu
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s
každodenní potřeby, ale i uměleckém díle (reprodukci i
dopomocí učitele)
originálu) rozpozná a pojmenuje linie (ukáže například
dvě linie rozdílné délky a tloušťky); barvy (najde a
namíchá různé odstíny barev - rozliší studené a teplé
barvy; barvy podobných odstínů i výrazně kontrastní),
tvary (oblý, výrazně kontrastní), tvary (oblý,

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření,
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, individuální
postoj a názor, návštěva knihovny, galerie, výstavy
(hrdinové dětských knih, známí ilustrátoři Lada, Pilař,
Sekora, Čapek, Zmatlíková…).
Osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření.
Námětové kreslení na základě vlastního prožitku.

Hry s barvami, poznávání vlastností barev, teorie barvy
– barvy teplé a studené.

Linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
textury – jejich jednoduché vztahy, kombinace a
proměny.
Seznámení s ilustracemi J. Lady, H. Zmatlíkové.
Předměty denní potřeby, netradiční materiály
(provázek, kůra, textilie, kovy, plasty).
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trojúhelníkový, špičatý) objekty (např. ten, který je
hladký a kulatý a ten, který je hranatý s „hrbolatým“
povrchem).

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
Chápe výrazové vlastnosti barev, využívá hry s barvou,
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
všímá si barevných kontrastů, uplatňuje výrazové
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
vlastnosti linie, experimentuje s výtvarnými prostředky,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
ovládá základní technické dovednosti.
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
Všímá si velikosti a výraznosti prvků, uplatňuje výrazové
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vlastnosti linie, vystihuje vztahy zobrazených prvků,
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
objevuje a sleduje tvar objektů, předmětů,
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
experimentuje s výtvarnými prostředky, kombinuje
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k barvy, vytváří objem modelováním, kombinuje výtvarné
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
techniky, řeší přiměřené úkoly v ploše i v prostoru,
poznává a chápe smysl dekorativní tvorby z hlediska
závislosti na barvě, materiálu a funkci předmětu.
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se Vyjadřuje své pocity a nálady, čerpá ze svých životních
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností, doplňuje výtvarný projev pozorováním
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
života kolem sebe, vyjadřuje vztah k rodině, společnosti,
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy životnímu prostředí, prohlubuje smysl pro krásu,
výtvarně využívá vzniklých náhodností a představ.
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
Sleduje základní přírodní jevy a zákony, experimentuje s
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového výtvarnými prostředky a materiály, rozvíjí fantazii a

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření, jejich vztahy,
světlostní a barevné kvality, barevnost, světlo a stín,
kresba tužkou, pastelkami, tuší, uhlem, rudkou.
Kombinace prvků, jejich proměny v ploše, objemu a
prostoru, prvky a jejich tvary, objemy, struktura,
malba, akvarel, tempera, modelování objektu
(keramická hlína, další model. hmoty), dekor,
ornament v lidovém umění.

Vyjádření pocitů a nálad, představ a osobních
zkušeností, kresba, malba, kombinovaná technika.

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly.
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vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

4. ročník
představivost, kombinuje výtvarné techniky.
Pozoruje různá vizuálně obrazná vyjádření, vyhledává
nové inspirace, prohlubuje zájem o výtvarné umění,
získává nové poznatky, rozlišuje techniky ve výtvarné
umění, navštěvuje výstavy a galerie.

Utváří a zdůvodňuje osobní postoj v komunikaci,
porovnává a hodnotí svou práci, zaměřuje tvorbu na
konkrétní objekt, zajímá se a vyslechne názory jiných,
nebojí se kritiky, obhajuje svůj výtvarný projev,
respektuje názory jiných, pěstuje v sobě úctu k práci.
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
Dokáže se vcítit do prožívání druhých, raduje se z
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, úspěchu druhých, vyjadřuje účast z bolesti a neúspěchu
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
druhých, dokáže pozitivně hodnotit druhé, ocenit, v čem
jsou dobří, všímá si druhých a sdělí jim, proč si jich váží.

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, ilustrace
,film, divadlo (hledání inspirace), aktuální výstavy,
historické památky města.

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření,
interpretace vizuálně obrazného vyjádření - zdroj
inspirace.

Základní prvky verbální komunikace v mezilidských
vztazích, základy neverbální komunikace, komunikace
citů. Pozitivní hodnocení druhých
Akceptace druhého, tvořivost v mezilidských vztazích,
schopnost spolupráce.
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
Tvořivě se podílí na budování mezilidských vztahů,
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu,
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, dodržuje pravidla kolektivu či rodiny, má zájem o druhé, komunikace citů, sebepojetí, pozitivní hodnocení
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
všímá si jich, respektuje druhého, jeho osobní svobodu, druhých, tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost
dokáže se vzepřít proti bezpráví páchaném druhými.
spolupráce, iniciativa, asertivní chování.
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní
Rozpozná kresbu, malbu, fotografii, prostorové objekty; Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání
dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí
popíše, v čem spatřuje nápadné rozdíly.Rozpozná
barev.
záměr
světlostní a barevný kontrast a ve své tvorbě jej uplatní.
V kresbě, malbě i prostorové tvorbě projevuje schopnost
porovnávat vztahy obrazových objektů a elementů
(například: rozdílnost a podobnost tvarů, jejich velikost,
vzájemnou polohu, světlostní a barevné vztahy).
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a
Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše.
pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává svého záměru nebo podle zadání; vysvětlí význam, který Další techniky – koláž, frotáž.
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, objektům přisoudil, vytvoří samostatně zvolenými
barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností prostředky – liniemi nebo barevnými plochami objekty a
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i
zaměří se na vztahy mezi nimi (vzájemná velikost,
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umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s poloha, vzdálenost); vysvětlí, co vytvořil. Vytvoří
dopomocí učitele)
jednoduchý plastický objekt z různých materiálů podle
reálného objektu i své fantazijní představy. Rozmístí
objekty do prostoru, zaujme svým tělem v prostoru
pozice; vyjádří pocity, které v něm takto vzniklé
uspořádání vyvolalo.
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých
Vybere z nabídky prostředky, kterými by chtěl vyjádřit
zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních
své pocity a představy, a vysvětlí, proč si právě tyto
prožitků, zkušeností a fantazie
prostředky vybral, je vybaven základními dovednosti k
tomu, aby využíval obvyklých prostředků výtvarné
tvorby (kresby, malby, modelování, prostorového
vytváření) i prostředků experimentálně kombinovaných
k vyjádření svých smyslových pocitů, představ, myšlenek
a zkušeností.
VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky)
Porovná své zkušenosti s vyjádřením spolužáků a zjistí
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
podobnosti a odlišnosti v pocitech a představách, které
uměleckého díla
objevil. Vybere z nabídky uměleckých výtvarných děl ta,
která jsou blízká jeho zkušenostem.
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Kresba různým materiálem – pero, tuš, rudka, uhel.
Grafické techniky – tisk z koláže, otisk, vosková
technika, rezerva klovatinou), techniky plastického
vyjádření – modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů).

Ověřování komunikačních účinků: osobní postoj v
komunikaci, proměny komunikačního obsahu, záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních děl.

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Chápe výrazové vlastnosti barev, využívá hry s barvou, Prvky vizuálně obrazného vyjádření, jejich vztahy,
všímá si barevných kontrastů, uplatňuje výrazové
světlostní a barevné kvality, barevnost, světlo a stín,
vlastnosti linie, experimentuje s výtvarnými prostředky, kresba tužkou, pastelkami, tuší, uhlem, rudkou.
ovládá základní technické dovednosti.
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VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model

Všímá si velikosti a výraznosti prvků, uplatňuje výrazové
vlastnosti linie, vystihuje vztahy zobrazených prvků,
objevuje a sleduje tvar objektů, předmětů,
experimentuje s výtvarnými prostředky, kombinuje
barvy, vytváří objem modelováním, kombinuje výtvarné
techniky, řeší přiměřené úkoly v ploše i v prostoru,
poznává a chápe smysl dekorativní tvorby z hlediska
závislosti na barvě, materiálu a funkci předmětu.
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se Vyjadřuje své pocity a nálady, čerpá ze svých životních
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností, doplňuje výtvarný projev pozorováním
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
života kolem sebe, vyjadřuje vztah k rodině, společnosti,
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy životnímu prostředí, prohlubuje smysl pro krásu,
výtvarně využívá vzniklých náhodností a představ.
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
Sleduje základní přírodní jevy a zákony, experimentuje s
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového výtvarnými prostředky a materiály, rozvíjí fantazii a
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
představivost, kombinuje výtvarné techniky.
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
Pozoruje různá vizuálně obrazná vyjádření, vyhledává
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
nové inspirace, prohlubuje zájem o výtvarné umění,
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
získává nové poznatky, rozlišuje techniky ve výtvarné
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
umění, navštěvuje výstavy a galerie.
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
Utváří a zdůvodňuje osobní postoj v komunikaci,
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji porovnává a hodnotí svou práci, zaměřuje tvorbu na
inspirace
konkrétní objekt, zajímá se a vyslechne názory jiných,
nebojí se kritiky, obhajuje svůj výtvarný projev,
respektuje názory jiných, pěstuje v sobě úctu k práci.
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
Dokáže se vcítit do prožívání druhých, raduje se z
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, úspěchu druhých, vyjadřuje účast z bolesti a neúspěchu
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
druhých, dokáže pozitivně hodnotit druhé, ocenit, v čem
jsou dobří, všímá si druhých a sdělí jim, proč si jich váží.
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních

Tvořivě se podílí na budování mezilidských vztahů,

Kombinace prvků, jejich proměny v ploše, objemu a
prostoru, prvky a jejich tvary, objemy, struktura,
malba, akvarel, tempera, modelování objektu
(keramická hlína, další model. hmoty), dekor,
ornament v lidovém umění.

Vyjádření pocitů a nálad, představ a osobních
zkušeností, kresba, malba, kombinovaná technika.

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly.

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, ilustrace
,film, divadlo (hledání inspirace), aktuální výstavy,
historické památky města.

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření,
interpretace vizuálně obrazného vyjádření - zdroj
inspirace.

Základní prvky verbální komunikace v mezilidských
vztazích, základy neverbální komunikace, komunikace
citů. Pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého,
tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost
spolupráce.
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu,
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vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, dodržuje pravidla kolektivu či rodiny, má zájem o druhé,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
všímá si jich, respektuje druhého, jeho osobní svobodu,
dokáže se vzepřít proti bezpráví páchaném druhými.
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní
Rozpozná kresbu, malbu, fotografii, prostorové objekty;
dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí
popíše, v čem spatřuje nápadné rozdíly.Rozpozná
záměr
světlostní a barevný kontrast a ve své tvorbě jej uplatní.
V kresbě, malbě i prostorové tvorbě projevuje schopnost
porovnávat vztahy obrazových objektů a elementů
(například: rozdílnost a podobnost tvarů, jejich velikost,
vzájemnou polohu, světlostní a barevné vztahy).
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a
Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle
pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává svého záměru nebo podle zadání; vysvětlí význam, který
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, objektům přisoudil, vytvoří samostatně zvolenými
barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností prostředky – liniemi nebo barevnými plochami objekty a
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i
zaměří se na vztahy mezi nimi (vzájemná velikost,
umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s poloha, vzdálenost); vysvětlí, co vytvořil. Vytvoří
dopomocí učitele)
jednoduchý plastický objekt z různých materiálů podle
reálného objektu i své fantazijní představy. Rozmístí
objekty do prostoru, zaujme svým tělem v prostoru
pozice; vyjádří pocity, které v něm takto vzniklé
uspořádání vyvolalo.
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých
Vybere z nabídky prostředky, kterými by chtěl vyjádřit
zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních
své pocity a představy, a vysvětlí, proč si právě tyto
prožitků, zkušeností a fantazie
prostředky vybral, je vybaven základními dovednosti k
tomu, aby využíval obvyklých prostředků výtvarné
tvorby (kresby, malby, modelování, prostorového
vytváření) i prostředků experimentálně kombinovaných
k vyjádření svých smyslových pocitů, představ, myšlenek
a zkušeností.
VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky)
Porovná své zkušenosti s vyjádřením spolužáků a zjistí
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
podobnosti a odlišnosti v pocitech a představách, které
uměleckého díla
objevil. Vybere z nabídky uměleckých výtvarných děl ta,
která jsou blízká jeho zkušenostem.

komunikace citů, sebepojetí, pozitivní hodnocení
druhých, tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost
spolupráce, iniciativa, asertivní chování.
Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání
barev.

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše.
Další techniky – koláž, frotáž.

Kresba různým materiálem – pero, tuš, rudka, uhel.
Grafické techniky – tisk z koláže, otisk, vosková
technika, rezerva klovatinou), techniky plastického
vyjádření – modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů).

Ověřování komunikačních účinků: osobní postoj v
komunikaci, proměny komunikačního obsahu, záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních děl.
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
Pracuje v týmech. Rozeznává charakter lineární kresby.
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
Experimentuje s různými druhy linie, orientuje se v
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, prostorových a barevných vztazích. Uplatňuje výrazové
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
vlastnosti linie. Ve vlastní výtvarné činnosti, uplatňuje
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
poznatky a dovednosti s výtvarnými výrazovými
prostředky (s kresbou, různými grafickými materiály a
technikami, malbou, koláží, mozaikou, textilní aplikací,
modelováním, kašírováním, …)
VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní
Používá běžných pojmů z nauky o barvě. Řadí objekty do
dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu.
vlastního tvůrčího záměru
Prezentuje výsledky své práce. Pracuje podle
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro představivosti a fantazie. Projevuje smysl a cit pro
prostorové formy a pro jejich výtvarné kvality, různé
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
způsoby výtvarného zobrazování prostorových jevů a
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vztahů. Dodržuje zásady bezpečnosti práce. Organizuje
vizuálně obrazných vyjádření
vlastní výtvarnou práci. Zodpovídá za své životní
prostředí.
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro Rozvíjí elementární chápání odlišnosti uměleckého
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
vyjadřování. Pozná a srovná současné a historické
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
umění. Rozezná vybrané druhy výtvarného umění,
vizuálně obrazných vyjádření
architektury, sochařství. Řeší problémové situace.
VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní
Připraví si s velkou mírou samostatnosti pomůcky,
dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vybere si prostředky, se kterými bude pracovat, zvolí si
vlastního tvůrčího záměru
odpovídající postup, využívá různé prostředky pro
vyjádření svého záměru (např.: vjemu, zkušeností,

Učivo
Období poznávací. Spojitost s přírodou. Prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, světlostní a
barevné kvality, textury). Vztahy a uspořádání prvků v
ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny,
struktura). Ve statickém i dynamickém vizuálně
obrazném vyjádření.
Reflexe a vtahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly (uplatnění mimovizuálních podnětů
při vlastní tvorbě). Rozvíjení prostorového vidění,
cítění.

Umělecká tvorba. Výtvarné umění (historické, kulturní
a sociální souvislosti).

Materiál, pomůcky, potřeby a postupy s odlišnými
vlastnostmi pro plošná (kresba, malba, grafické
postupy, koláž, kombinace prostředků) objemová
(modelování) a prostorová (instalace) vyjádření;
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představ) v ploše i prostoru; zkouší různé kombinace,
volí si formát a měřítko, zkouší si nalézt způsob, jak chce
svoji práci prezentovat a kde ji chce prezentovat (např.:
sám práci komentuje a v prostoru třídy si najde pro její
instalaci neobvyklé místo).

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

nabídka jednoduchých grafických programů (případné
využití tabletů apod.); ukázky různých způsobů
prezentace v různých prostředích (nejen fyzická
instalace – např.: na obvyklých i neobvyklých místech
interiéru a exteriéru školní budovy); prezentace
formou dokumentace apod.

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozeznává základní tvary, linie a struktury, orientuje se
v nauce o barvě, rozvíjí výtvarné techniky, používá různé
výrazové vlastnosti, seznamuje se s proporcemi lidské
bytosti.

RVP výstupy
VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní
dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a
objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby
ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i
umělecké produkci
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
Uvědomuje si prostorové vztahy ve svém okolí a
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
rozložení hmoty v prostoru, používá ve vlastní tvorbě

Učivo
Vizuálně obrazné vyjádření linie, tvaru, objemu,
struktury. Barevnost, světlo, barevné rytmy, nauka o
barvě, výtvarné techniky, portrét, proporce – lidská
bytost.

Představivost, fantazie a vzpomínky, barevné sny a
náhody, uplatnění mimo vizuálních podnětů -grafické
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získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

citový zážitek, dojmy a prožitky, uplatňuje
představivost, fantazii a výtvarné myšlení.
Kombinuje různé výtvarné techniky, pracuje s vizuálně
obraznými elementy, hledá zajímavé pohledy, všímá si
detailů, používá výtvarné zjednodušení.

Výtvarná výchova

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

partitury, rytmus a pohyb.

Kombinovaná technika, velký formát, prostorová
práce, objekt, keramika Ilustrace a film, krajina kompozice, stylizace, zjednodušení pohledu, dekor,
ornament, rytmus - lidové umění.
Rozeznává jednotlivé umělecké a architektonické slohy, Vývoj výtvarného umění (architektura, sochařství,
vnímá architekturu jako součást prostoru ve kterém
malířství) – pravěk až 19. století, výtvarné i verbální
žijeme, snaží se o první interpretaci vlastní práce a
reflexe na dané umělecké směry, výstavy- výtvarná
umělecké tvorby.
dílna, výtvarná reflexe na dané téma.
Zaujímá osobní postoje k vlastní práci a umělecké
Interpretace vlastní tvorby i děl výtvarného umění,
tvorbě, chápe umění jako způsob poznání a
návštěva aktuálních výstav, stálé expozice, historické
komunikace.
památky města








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
Vidí vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích a
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
uspořádaní - Rozvíjí techniku a možnosti kresby a
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z seznamuje se s volnou a užitou grafikou - Zkouší zachytit
představ a fantazie
postavu,zátiší, myšlenky.

Učivo
Vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích a
uspořádaní.
Kresba – suchý pastel, volná grafika, užitá grafika,
Figura – postava, proporce, zátiší, skutečnost a
proměny.
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
Vnímá vztahy zrakem a ostatními smysly - Uplatňuje své Vnímání zrakové a ostatními smysly, vnímání hudební,
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
zkušenosti s výtvarnými technikami - Seznamuje se s
dramatické aj. Další výtvarné techniky, fotografie atd.,
některé metody uplatňované v současném výtvarném teorii výtvarného umění a jeho metodami.
výstavy a teorie výtvarného umění.
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umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy;
zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává
ho s výsledky ostatních
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i
umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a
pocity
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

8. ročník

Používá smyslové účinky obrazných vyjádření,
Smyslové účinky obrazných vyjádření Kombinované
kombinuje různé výtvarné techniky dle vlastní kreativity techniky, asambláž, koláž atd.
a zadání.

Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od
přesné podoby světa, rozvíjí své znalosti o perspektivě.

Vizuálně obrazné vyjádření a vyjádření proměn,
zvětšování a zmenšování pohledu, perspektiva.

Poznává základní umělecké slohy, směry a některé
představitele, používá uměleckou tvorbu jako podnět k
vlastní tvorbě, uplatňuje svoji osobitost a subjektivitu ve
vlastní práci i v interpretaci tvorby ostatních, seznamuje
se s netradičními výtvarnými technikami.
Srovnává různé interpretace uměleckých děl a zaujímá k
nim osobní postoj, zaujímá vlastní názor na zhlédnuté
výstavy.

Výtvarné umění 20. století, základní umělecké směry a
slohy, vybraní představitelé. Hodnocení vlastní tvorby
a tvorby ostatních, volná malba, plastika, papír,
objekty, texty, písmo, koláž, asambláž.

Obhajuje osobní postoje k vlastní práci a umělecké
tvorbě, diskutuje o obsahu a jeho proměnách, chápe
umění jako způsob poznání a komunikace, vysvětluje
výsledky tvorby s respektováním záměru autora,
pokouší se o mediální prezentaci.

Pokusy o vlastní recenzi a názor na shlédnutou
výstavu, uměleckou tvorbu, pokusy o mediální
prezentaci.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Interpretace vlastní tvorby i děl výtvarného umění na
základě dosažených zkušeností, výstavy, besedy,
výtvarné dílny, historické památky našeho regionu,
aktuální výstavy.

9. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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9. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
Organizuje vlastní výtvarnou práci. Zaznamenává své
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
dojmy a prožitky, fyzické a psychické stavy. Uplatňuje ve fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z svém výtvarném projevu představivost a fantazii.
s objekty, pohyb těla, akční tvar malby a kresby,
představ a fantazie
uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných
vyjádření a vyjádření proměn). Výběr, uplatnění a
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních
interpretace. Reflexe a vztahy zrakového vnímání k
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro
vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání a
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy;
uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě).
zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává
Reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních,
ho s výsledky ostatních
dramatických).
VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i
umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a
pocity
VV-9-1-03 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

VV-9-1-03 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

Citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou i
mimouměleckou. Projevuje aktivní estetický vztah k
životnímu prostředí, k jeho tvorbě a ochraně. Tvoří
podle své představivosti a fantazie. Kriticky hodnotí
svou vlastní práci, dovede ocenit práci druhých.
Adaptuje se na různé pracovní podmínky. Chápe a
hodnotí prostorové architektonické formy z hlediska
jejich praktické funkce. Pracuje ve skupině, v týmech.
Experimentuje s různými druhy linie, orientuje se v
prostorových a barevných vztazích. Pracuje s různými
výtvarnými materiály a technikami. Poznává regionální
památky i krásy v přírodě.

Typy vizuálně obrazných vyjádření (hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
animovaný film, comics, fotografie, elektronický
obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,
komunikační grafika). Uplatnění pro vlastní tvůrčí
záměry plošné dekorativní kompozice v užité grafice,
uplatnění výtvarného zjednodušení
(stylizace vliv esteticky obytného prostředí na
člověka). Tvary a barvy v bytě, odívání, vkus.
Osobní postoj v komunikaci (jeho utváření a
zdůvodňování). Důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých). Kritéria a jejich porovnávání
vyjádření dějových a prostorových vztahů, základních
proporcí a pohybu lidské postavy především v
grafických technikách. Rozvíjení estetického vztahu,
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

Rozlišuje důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně
obrazných vyjádření. Pozná vybrané druhy výtvarného
umění, architektury, sochařství. Samostatně tvoří.
Prezentuje výsledky své práce. Podílí se na tvorbě
estetického prostředí školy.

chápání a hodnocení významu hmotné kultury
sdělovací a estetická funkce písma. Vizuální
komunikace a písmo v experimentálních činnostech a
výtvarných studiích.
Komunikační obsah vizuálně obraných vyjádření
(utváření a uplatnění komunikačního obsahu).
Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora, prezentace ve
veřejném prostoru, mediální prezentace proměny
komunikačního obsahu (záměry tvorby a proměny
obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl
výtvarného umění). Historické, sociální a kulturní
souvislosti. Architektura a její podíl na formování
životního prostředí, poznávání regionálních památek i
krásy v přírodě.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.18 Rodinná výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

2

Rodinná výchova
Člověk a zdraví
Výuka se obecně zaměřuje na člověka a společnost, mezilidské vztahy, životní styl a životní prostředí. Snaží
se pozitivně rozvíjet žákovu osobnost, jeho morální hodnoty, všeobecný přehled a komunikaci.
Předmět rodinná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku - 1 hodina týdně.
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předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Rodinná výchova



Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
- využívat všechny dostupné informační zdroje ( odborné časopisy,knihy, encyklopedie, internet, výukové
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové programy)
kompetence žáků
- být schopen sebehodnocení, posouzení vlastního pokroku
- plánovat a organizovat vlastní učení, využívat vhodných metod či postupů
- umět samostatně pracovat
- dávat věci do souvislostí a organizovat poznatky různého druhu
Kompetence k řešení problémů:
- rozpoznat a pochopit problém ( ve škole, doma, ve společnosti), samostatně jej řešit
- promyslet a naplánovat způsob řešení problému a využívat k tomu vlastní
úsudek, znalosti a zkušenost
- kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí , obhájit si je a nést za ně
zodpovědnost
Kompetence komunikativní:
- být schopen formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory a to výstižně, souvisle a kultivovaně
- poslouchat a respektovat názory druhých
- rozpoznávat různé typy textů (např. mapy, grafy, tabulky), dokumentů, obrazových materiálů
- umět využít neverbální komunikaci v rámci dramatizace historických okamžiků
- vyjadřovat se výstižně, plynule, srozumitelně ( např. prezentace skupinových prací, referátů)
Kompetence sociální a personální:
- spoluutvářet příjemnou atmosféru v týmu
- chápat význam týmové práce, účinně spolupracovat s ostatními
- umět diskutovat
Kompetence občanské:
- poznat naše národní tradice, kulturní i historické dědictví a tímto poznáním k nim
projevovat respekt a dokázat je ocenit
- chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, být si
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
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- respektovat přesvědčení druhých lidí, být schopen vcítit se do situace jiných
Kompetence pracovní:
- využívat znalostí a zkušeností i z ostatních vzdělávacích oblastí v zájmu svého osobního rozvoje
- dodržovat vymezená pravidla, plnit své povinnosti a závazky, adaptovat se na změny pracovních
podmínek
Rodinná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi
vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje
ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a
zájmy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vysvětlí role členů komunity a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu.

Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v
rámci školy a obce.

Učivo
Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a rodičovství.
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity –
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek.

Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a rodičovství.

Odmítá projevy rasismu a xenofobie a jakéhokoliv druhu Bezpečné chování a komunikace.
nenávisti k lidem.

Vyhodnotí různé situace vyvolávající násilí, uplatňuje
obrannou komunikaci proti manipulaci a agresi.

Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi.
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VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich
telefonní čísla
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i
svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o
aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v
rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy
a zdravého stravování
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s

7. ročník
Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí
komunikace prostřednictvím elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích
a v situacích ohrožení.

Využívá různé relaxační techniky k překonávání únavy, Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a
stresu apod., k zachování zdraví a regeneraci organismu. regenerační techniky k překonávání únavy, stresových
reakcí a k posilování duševní odolnosti.

Snaží se využívat různé relaxační techniky k překonávání Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a
únavy, stresu apod., k zachování zdraví a regeneraci
regenerační techniky k překonávání únavy, stresových
organismu.
reakcí a k posilování duševní odolnosti.
Zná možnosti lékařské pomoci při případných
zdravotních problémech.

Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a
před úrazy.

Vysvětlí a snaží se respektovat pravidla zdravého
způsobu stravování.

Prevence kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění.
Preventivní a léčebná péče.
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běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných
událostech a prakticky využívá základní znalosti první
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení
obyvatel
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování

7. ročník

Dodržuje pravidla silničního provozu a dbá o bezpečí své Odpovědné chování v situacích úrazu a život
i ostatních.
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v
dopravě).

Seznamuje se s možnostmi poskytování první pomoci.

Bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční
dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč.
zvládání
agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové
volání, zajištění bezpečnosti).
Základy první pomoci

Rozpozná změny v dospívání a reaguje na ně, dokáže
respektovat a tolerovat odlišnosti druhého pohlaví.

Dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a
společenské změny.

Chápe rizika předčasného zahájení pohlavního života a
uvědomuje si všechny důsledky. Analyzuje možné
příčiny
rodičovství. Posoudí vhodné druhy antikoncepce a
vysvětlí její význam při plánovaném rodičovství.

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální
zkušenost; promiskuita; problémy těhotenství a
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity.

Vyjádří vlastní názor na odlišnosti v sexualitě (poruchu
pohlavní identity, homosexualitu apod.).

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální
zkušenost; promiskuita; problémy těhotenství a
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity.
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se Porozumí možným rizikům při nechráněném pohlavním Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
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zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování

7. ročník
styku.

reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální
zkušenost; promiskuita; problémy těhotenství a
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity.
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
Rozlišuje mimořádné události. Dokáže posoudit význam Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví –
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i integrovaného záchranného systému.
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při
mimořádných událostí
různých
činnostech.
Klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a
jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany
obyvatelstva,
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence
vzniku mimořádných událostí.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Vysvětlení důležitosti a možnosti prevence přenosu pohlavních nemocí. Použití odborné literatury s následnou diskusí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena- dovednosti pro pozitivní naladění mysli, dovednosti ke zvládání stresových situací.
Rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi Snaží se o aktivní podporu zdraví, vyjádří vlastní názor k Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci.
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb vrstevníků.

346

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Rodinná výchova
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i
svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o
aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-09 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
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

8. ročník
Snaží se aktivně se podílet na programech podpory
zdraví v rámci školy.

Složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby
a jejich hierarchie.

Analyzuje rizika ohrožující zdraví (stres, civilizační
choroby apod.).

Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o Tělesná a duševní hygiena.
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.
Denní režim – zásady osobní, intimní a duševní
hygieny, otužování.
Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu Denní režim – zásady osobní, intimní a duševní
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.
hygieny, otužování.
Denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových
aktivit.
Optimálně využívá tělesnou (i jinou) aktivitu k udržení
Význam pohybu pro zdraví, pohybový režim.
zdraví.

Uvědomí si a pojmenuje příčiny civilizačních
onemocnění a dokáže navrhnout účinnou prevenci.
Uplatňuje zdravé stravovací návyky jako prevenci vzniku
civilizačních onemocnění.

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota.
Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný
režim.
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8. ročník

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

Rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne možné
příčiny.

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných
událostech a prakticky využívá základní znalosti první
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení
obyvatel
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při

Pochopí a vysvětlí nevhodné působení reklamy na
zdravý životní styl a výživu.

Vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví.
Poruchy příjmu potravy.
Poruchy příjmu potravy.

Analyzuje rizika ohrožující zdraví (stres, civilizační
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
choroby, zneužívání návykových látek apod.) a navrhuje ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota.
účinná opatření.

Působení na změnu kvality prostředí a chování
jedince, odpovědnost jedince za zdraví.

Vyhledá a zprostředkuje informace o protidrogových
institucích a odbornících, kteří pomáhají závislým v
určitém regionu.

Programy podpory zdraví.

Auto-destruktivní závislosti.

Hledá souvislost mezi důvody vzniku závislosti a
chováním člověka.

Psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty,
nebezpečný internet).

348

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Rodinná výchova
kontaktu se sociálně patologickými jevy
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám
brutality a násilí
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační

8. ročník
Na základě svých znalostí vyhodnotí situaci, jak jednat s Podpora zdravého životního stylu.
lidmi pod vlivem alkoholu nebo drogy, a navrhne postup
první pomoci.

Umí poradit sobě i druhým, kde hledat případnou
odbornou pomoc při různých závislostech.

Programy podpory zdraví.

Analyzuje společenská rizika užívání drog a navrhne
jejich možnou prevenci; dokáže vysvětlit a uplatňovat
argumenty proti užívání drog.

Auto-destruktivní závislosti.

Posoudí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek.

Psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty,
nebezpečný internet).
Násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání,
trestná činnost, dopink ve sportu.

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný Manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy,
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt.
působení sekt.
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8. ročník

obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
Uplatňuje obrannou komunikaci proti manipulaci a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, agresi.
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc,
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i seznamuje se s možnostmi poskytování první pomoci.
mimořádných událostí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vytvoření myšlenkové mapy ke zdravému způsobu životního stylu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Na základě případových studii rozbor a diskuse na dané téma. Vyhledávání aktuálních článků o projevu násilí.

Skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy
násilí.
Formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže.
Komunikace se službami odborné pomoci,
poskytování první pomoci

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.19 Sociální výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Sociální výchova
Předmět sociální výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. V základním vzdělávání akcentuje
formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje
osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Smyslem předmětu je pomáhat každému žákovi
utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní
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Název předmětu

Sociální výchova
žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je
pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě
samému i k dalším lidem a světu. Součástí výuky bude i monitoring chování žáků školy, ponejvíce II. stupně
formou pozorování, dotazníků, regulace sociálně patologických jevů. Do hodin budou zváni hosté na
besedy k danému tématu, hosty si mohou pozvat sami žáci po konzultaci s vyučujícím.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá v učebně sociální výchovy, která je uzpůsobena pro netradiční výuku, sezením koberci,
předmětu (specifické informace o předmětu skupinové práce a hry, dále pak ve třídách školy, kde je možné využití multimedií.
důležité pro jeho realizaci)
6. ročník – 1 hodina týdně
7. ročník – 1 hodina týdně
Integrace předmětů
 Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky. Žák uplatňuje různé
způsoby práce s textem. Žák umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Žák využívá ke svému
učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí. Žák poznává smysl a cíl učení, má
pozitivní vztah k učení.
Učitel zvládá metody rozvíjející aktivní učení a kritické myšlení a časem je schopen zavádět vlastní aktivity a
strategie podle potřeb svých žáků.
Kompetence k řešení problémů:
Žák volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění
jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Žák spolupracuje při řešení problémů
s jinými lidmi (týmové řešení). Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a
pochopí problém. Žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
Učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnosti pomáhá. Učitel umožňuje každému
žákovi zažít úspěch.
Kompetence komunikativní:
Žák formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. Žák
se účastní aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje. Žák se vyjadřuje a vystupuje v
souladu se zásadami kultury projevu a chování. Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových
materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků.
Učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace.
Kompetence sociální a personální:
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Způsob hodnocení žáků

Sociální výchova
Žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých
situacích. Žák má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí. Žák přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly. Žák účinně
spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu. Žák si vytváří
pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj. Žák přispívá k
vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a
stereotypům v přístupu k druhým.
Učitelé při hodnocení žákovských prací využívají sebehodnocení žáků, zadávají žákům takové úkoly, které
řeší ve skupinách, jejich výsledky pak prezentují ostatním.
Kompetence občanské:
Žák jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování. Žák si uvědomuje v rámci
plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní
tolerancí k identitě druhých. Žák uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu. Žák podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má
k nim vytvořen pozitivní vztah. Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot.
Učitel zařazuje do výuky diskusi, žáci si zformulují pravidla pro diskusi, kterými se budou řídit, a
vyhodnocují, jak se jim je daří dodržovat a vede diskusi mezi žáky tak, aby žáci diskutovali mezi sebou.
Kompetence pracovní:
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Žák má odpovědný postoj k vlastní
profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven
přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám.
Učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další činnost a zadává žákům takové úkoly, které řeší ve
skupinách, jejich výsledky pak prezentují ostatním.
Žáci budou hodnoceni za zpracování projektů, bude využívána především skupinová práce, individuální
aktivní přístup žáka k dané problematice. Hodnocení žáků bude formou bodů, na začátku školního roku
jsou žáci seznámeni novým bodovacím klasifikačním řádem. Tento způsob hodnocení by měl podnítit u
žáků větší aktivitu a samostatnost při práci.
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Zná termín návyková látka, uvědomuje si nebezpečnost DROGY A DALŠÍ LÁTKY - Rozdělení návykových látek a
experimentů s těmito látkami. Chápe nebezpečí vzniku jejich působení na zdraví jedince. Závislost a prevence.
závislosti, dopady na zdraví a osobnost jedince.
Uvědomuje si společenskou nebezpečnost jednání pod
vlivem
návykových látek.

RVP výstupy
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně patologickými jevy
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi Dokáže zaujmout postoj k handicapovanému člověku,
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
uvědomuje si možnosti své pomoci. Zná instituce

ZAČLEŇOVÁNÍ STARÝCH A HANDICAPOVANÝCH LIDÍ
DO SPOLEČNOSTI - Úcta ke stáří,pomoc starým a
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vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i
svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o
aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-09 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
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi
vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v
rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy
a zdravého stravování
VZ-9-1-09 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

6. ročník
pomáhající starým
a handicapovaným lidem. Chápe principy mezilidské
komunikace a vztahů mezi lidmi.
Zná základní pravidla osobní hygieny, uvědomuje si její
důležitost. Chápe pojmy prevence, vakcinace,
zodpovědnost vůči vlastnímu zdraví. Zná zásady zdravé
životosprávy. Uvědomuje si důležitost volby životního
stylu.

handicapovaným.
Pomáhající instituce a profese. Mezilidská komunikace
a vztahy.
ZDRAVÍ - Osobní hygiena. Důležitost preventivních
prohlídek a očkování. Ochrana vlastního zdraví,
životospráva.
Životní styl v období dospívání.

Uvědomuje si důležitost správného postoje k hodnotám
v životě člověka. Chápe pojmy hodnota, pomíjivost,
vkus, kýč.
Dokáže si učinit vlastní názor.
Zná základní pravidla společenského chování, dokáže je
uplatnit v praxi. Zná zásady chování v dopravních
prostředcích. Ovládá pravidla při seznamování. Dokáže
vést telefonní hovor podle pravidel. Odliší osobní a
úřední písemný styk.

HLEDÁNÍ PRAVÝCH HODNOT - Hodnoty v životě
člověka. Kýče a jejich odmítání, vkus člověka.

Ovládá základní pravidla jednání s lidmi – dospělými,
vrstevníky. V rámci nastavených situací řeší krizové
situace a konflikty. Zná zásady asertivního chování.

VZTAHY MEZI LIDMI - Umění jednat s lidmi, řešení
konfliktů, krizové situace, asertivita.

Upevňuje návyky v období dospívání, které vedou ke
zdravému životnímu stylu. Vytváří skladbu správné
výživy.

Hodnota a podpora zdraví, rychlé občerstvení negativní důsledky na zdraví. Zdraví sociální, fyzické a
psychické.

JAK SE CHOVÁME, SPOLEČENSKÉ NORMY - Zásady
společenského chování v různých situacích, chování v
dopravních prostředcích, představování,komunikace –
telefon,dopis.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vytvoření a zhodnocení svého žebříčku hodnot, vysvětlení hmotných a duševních statků.
Sociální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
Dokáže se orientovat v médiích. Umí zhodnotit vliv
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, jednotlivých médií na člověka, dokáže pracovat s
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
informacemi.
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se Zná základní terminologii, chápe pojmy lidské sexuality,
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; dokáže zaujmout vlastní postoj k promiskuitnímu
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
způsobu života.
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
Orientuje se v pojmech, umí si vytvořit vlastní názor na
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
rasovou odlišnost, extremismus. Chápe důsledky
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
projevů rasismu.
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, Dokáže vysvětlit pojem antisemitismus a jeho dopady
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
na lidstvo. Ví co znamená holokaust, orientuje se v
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
historických událostech. Umí vyjmenovat a popsat
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti židovské zvyky, tradice a svátky.
zdraví
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
Dokáže pojmenovat nejznámější sekty, uvědomuje si
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, nebezpečnost jejich vlivu na jedince a společnost.
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi

Učivo
Média a jejich využití ve společnosti - vývoj médií,
kladný a záporný vliv médií, problémy konzumní
společnosti.
ÚCHYLKY A ODCHYLKY - sexuální orientace, postoje k
sexualitě, promiskuita.

RASISMUS A JEHO DŮSLEDKY - pojem rasismus,
rasismus v ČR a ve světě, projevy rasismu,
neonacismus a další hnutí.
ANTISEMITISMUS - židovské zvyky, tradice a svátky,
holocaust, vznik státu Izrael, antisemitismus-vznik,
dopad na lidstvo.

SEKTY - náboženské sekty - rozdělení.
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VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám
brutality a násilí
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich
telefonní čísla

7. ročník
Uvědomuje si princip reklamy, ovlivnitelnost dítěte.
Dokáže si utvořit vlastní názor a odstup.

REKLAMA A JEJÍ PSYCHOLOGIE - vliv reklamy na dětský
vývoj, reklama a zdravý úsudek.

Uvědomuje si postavení ženy v současném světě,
odlišnosti v různých částech světa. Zná termín
diskriminace.

ROVNÉ ŠANCE, POSTAVENÍ ŽEN - Postavení ženy v
rodině, postavení ženy ve společnosti.

Zná základní infekční onemocnění. Ví jaký je způsob
přenosu a zná základní hygienická pravidla. Chápe
význam prevence. Zná termín pohlavně přenosné
choroby a způsoby jejich předcházení.

NEBEZPEČÍ CIVILIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ - Infekční
nemoci a jejich rizikový přenos, civilizační nemoci,
pohlavní choroby.

Zvládá řešit problémy s vrstevníky i v rodině, nácvik
cvičení sebereflexe, sebekontroly a sebeovládání.
Uvědomění si podstaty důležitosti rodiny.

Testy osobnosti na rozvoj sebepoznání, vzory a typy
výchovy v rodině. Diskuse - vliv rodiny na osobnost
člověka.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Přečtení a promítnutí autentických nahrávek daného problému, vysvětlení a vyhledání pojmů ve slovníku, diskuse.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Práce s tiskem a časopisem, vyhledávání aktuálních článků o projevech rasismu i jiných hnutí, následná diskuse.
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Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.20 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

3. ročník
2
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Vzdělávání je zaměřeno na
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim
předcházet nebo je řešit
- hygienu v nejširším smyslu slova jako péče o tělo i duši.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Tělesná výchova se uskutečňuje v prostorách školní tělocvičny a tělocvičny „Slovan“.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
- poznávají smysl a cíl svých aktivit
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele
internetu
- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole
Kompetence k řešení problémů:
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Tělesná výchova
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
Kompetence sociální a personální:
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný
rozvoj
Kompetence občanské:
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)
Kompetence pracovní:
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Tělesná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník



Kompetence k učení
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1. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou Chápe, že pohyb je zdraví prospěšný, je si vědom svých
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
pohybových předností a nedostatků. Zvládá přípravné
cviky před pohybovou zátěží a cviky na uklidnění po
zátěži.
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při gym. cvičeních a za
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
pomoci učitele je dodržuje.
prostorech školy
Dovede se samostatně převléci do cv. úboru.
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
Reaguje na zákl. pokyny učitele.
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
Zvládá zákl. gym. držení těla.
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
Zvládá soustředit se na učení.
usiluje o jejich zlepšení
Zvládá kotoul vzad,vpřed,skoky z trampolíny.
Zvládá základy gym. odrazu.
Zvládá základy chůze na lavičce.
Zvládá základy šplhu.

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

Učivo
Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.
Příprava organismu před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži.

Gymnastika: základní pojmy, bezpečnostní pravidla při
gymnastických cvičeních, cvičební polohy, postoje...,
vhodné oblečení, gymnastické držení těla.
Akrobacie
a)průpravná cvičení
b)kotoul vpřed
c)průpravná cv. ke kotoulu
d)kotoul vzad
Přeskok
a)průpravná cvičení
b)skoky z trampolíny
Lavička
a)chůze s dopomocí
Šplh na tyči
a)do výška 2m s dopomocí
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při sport. činnostech, za Sportovní hry.
pomoci učitele je dodržuje.
Zákl. pojmy.
Zvládá zákl. pojmy označující náčiní, zákl. sport. hry jako a) základy bezpečnosti a hygieny při sport. hrách
je vybíjená.
b) spojené s osvojovanými činnostmi pro sport. hry.
Umí pracovat v týmových hrách.
Vlastní nácvik
Zvládá zákl. pohyby házení, chytání míče.
a) držení míče jednoruč a obouruč
b) manipulace s míčem
c) zákl. přihrávky rukou
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ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při
pohybových činnostech a má osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových aktivitách
projevuje kladný postoj k motorickému učení a
pohybovým aktivitám
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou
orientaci podle individuálních předpokladů

1. ročník
d) zákl. sport. hry – vybíjená.
Zná zásady správného držení těla, získává správné
Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení
návyky dle svého zdravotního oslabení.
žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a
obutí pro ZdrTv, zásady správného držení těla,
dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení).
Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
Základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy,
nevhodného cvičení, naučí se základní techniku cvičení a základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
speciální cviky pro samostatné cvičení.
pro samostatné cvičení, pohybové činnosti v
návaznosti na obsah Tv – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení.
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických
Gymnastika:
cvičeních.
Základní pojmy
a)základní bezpečnostní pravidla při gymnastických
cvičeních
b) základní cvičební polohy a postoje
c)vhodné oblečení.
Reaguje na základní pokyny učitele. Zvládá kotoul vpřed Akrobacie
a vzad, skoky na trampolíně. Zvládá základy chůze na
a)průpravná cvičení
lavičce. Zvládá základy šplhu.
b)kotoul vpřed
c)kotoul vzad
Přeskok
a)průpravná cvičení
b)skoky z trampolíny
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních
Sportovní hry. Základní pojmy, základy bezpečnosti a
činnostech a za pomoci učitele je dodržuje. Zvládá
hygieny při sportovních hrách.
základní pojmy označující náčiní.
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
Atletika: základní pojmy:
disciplinách. Zvládá techniku nízkého startu.
a) Základní discipliny
b) Základy bezpečnosti při atletických činnostech
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických a
Rytmická a kondiční gymnastika. Základní pojmy:
rytmických činnostech a dodržuje je. Dovede se
a) Základy bezpečnosti při činnostech , rytmizaci
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1. ročník
samostatně převléci do cvičebního úboru. Reaguje na
b) Vhodné oblečení a obutí .
základní pokyny a gesta učitele.
c) Základní estetický pohyb těla a jeho částí.
Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
Hygiena před vstupem do bazénu a v bazénu, pravidla
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady bezpečného pohybu u vody a ve vodě, hry ve vodě,
základní plavecké dovednosti.
základní plavecké dovednosti.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou Základní plavecké techniky, prvky sebezáchrany a
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. bezpečnosti.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Soutěže družstev (smluvené pokyny).
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
disciplinách.

Učivo
Atletika:
Zákl. pojmy:
a) zákl. discipliny,pomůcky pro měření výkonu, úpravu
doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
C) startovní povely
d)základy techniky běhů,skoků,a hodů
BĚH
a) průpravná cv.pro běžeckou rychlost a vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
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TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

2. ročník

Zvládá aktivně zákl.osvojené pojmy.

d) rychlý běh na 60m
e) vytrvalostní běh v terénu až do 15min.
Skok
a) průpravná cv.pro odrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod.
a) průpravná cv. prohod míčkem
b) hod míčkem z chůze
Atletika:

Zákl. pojmy:
a) zákl. discipliny,pomůcky pro měření výkonu, úpravu
doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
C) startovní povely
d)základy techniky běhů,skoků,a hodů
BĚH
a) průpravná cv.pro běžeckou rychlost a vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh na 60m
e) vytrvalostní běh v terénu až do 15min.
Skok
a) průpravná cv.pro odrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod.
a) průpravná cv. prohod míčkem
b) hod míčkem z chůze
Zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu. Atletika:
Zákl. pojmy:
a) zákl. discipliny,pomůcky pro měření výkonu, úpravu
doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

2. ročník
C) startovní povely
d)základy techniky běhů,skoků,a hodů
BĚH
a) průpravná cv.pro běžeckou rychlost a vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh na 60m
e) vytrvalostní běh v terénu až do 15min.
Skok
a) průpravná cv.pro odrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod.
a) průpravná cv. prohod míčkem
b) hod míčkem z chůze
Zvládá zákl. techniku běhu, skoku,hodu míčkem z chůze Atletika:
i z rozběhu.
Zvládá upravit doskočiště, vydat pokyny na start.
Zákl. pojmy:
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu a najde své chyby. a) zákl. discipliny,pomůcky pro měření výkonu, úpravu
doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
C) startovní povely
d)základy techniky běhů,skoků,a hodů
BĚH
a) průpravná cv.pro běžeckou rychlost a vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh na 60m
e) vytrvalostní běh v terénu až do 15min.
Skok
a) průpravná cv.pro odrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod.
a) průpravná cv. prohod míčkem
b) hod míčkem z chůze
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2. ročník

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Uplatňuje pravidla bezpečnosti při gym. činnostech a
rytmizaci a dodržuje je.

Rytmická a kondiční gymnastika

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Dovede se samostatně převléci do cv.úboru.

Základní pojmy
a).základy bezpečnosti při činnostech,rytmizaci
b).vhodné oblečení a obutí pro gym.činnost,rytmizaci
c).zákl.estetický pohyb těla a jeho částí
d).rytmizovaný pohyb,nápodoba pohybem,tvořivé
vyjádření rytmu pohybem.
Rytmická a kondiční gymnastika

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Reaguje ne zákl. pokyny a gesta učitele.

Základní pojmy
a).základy bezpečnosti při činnostech,rytmizaci
b).vhodné oblečení a obutí pro gym.činnost,rytmizaci
c).zákl.estetický pohyb těla a jeho částí
d).rytmizovaný pohyb,nápodoba pohybem,tvořivé
vyjádření rytmu pohybem.
Atletika:
Zákl. pojmy:
a) zákl. discipliny,pomůcky pro měření výkonu, úpravu
doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
C) startovní povely
d)základy techniky běhů,skoků,a hodů
BĚH
a) průpravná cv.pro běžeckou rychlost a vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh na 60m
e) vytrvalostní běh v terénu až do 15min.
Skok
a) průpravná cv.pro odrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod.
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na

2. ročník

Zvládá zákl. estetické držení těla.
Zvládá zákl. estetický pohyb těla.
Umí vyjádřit melodii a rytmus pohybem.

a) průpravná cv. prohod míčkem
b) hod míčkem z chůze
Rytmická a kondiční gymnastika

Základní pojmy
a).základy bezpečnosti při činnostech,rytmizaci
b).vhodné oblečení a obutí pro gym.činnost,rytmizaci
c).zákl.estetický pohyb těla a jeho částí
d).rytmizovaný pohyb,nápodoba pohybem,tvořivé
vyjádření rytmu pohybem.
Uvědomuje si nebezpečí při hrách a snaží se jim
Pohybové hry
zabránit.
Zákl.pojmy
a).související s osvojovanými hrami a používaným
náčiním
b).zákl.pravidla osvojovaných her
c).bezpečnost při realizaci her
Zvládá některé pohyb hry.
Pohybové hry
Uvědomuje si, že pohyb lze spojit s hudbou, rytmem
Zákl.pojmy
pohádkou.
a).související s osvojovanými hrami a používaným
náčiním
b).zákl.pravidla osvojovaných her
c).bezpečnost při realizaci her
Zná zásady správného držení těla, získává správné
Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení
návyky dle svého zdravotního oslabení.
žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a
obutí pro ZdrTv, zásady správného držení těla,
dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení).
Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
Základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy,
nevhodného cvičení, naučí se základní techniku cvičení a základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
speciální cviky pro samostatné cvičení.
pro samostatné cvičení, pohybové činnosti v
návaznosti na obsah Tv – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení.
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
Běh
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pohybovou činnost

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při
pohybových činnostech a má osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových aktivitách
projevuje kladný postoj k motorickému učení a
pohybovým aktivitám
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou
orientaci podle individuálních předpokladů

2. ročník
činnostech. Zvládá techniku běhu, hodu míčkem z chůze a) Průpravná cvičení pro běžeckou rychlost a
i z rozběhu.
vytrvalost.
b) Nízký start.
c) Rychlý běh na 60 m.
d) Vytrvalostní běh až do 10 min.
Zvládá upravit doskočiště. Jednoduše hodnotí kvalitu
Skok
svého pohybu.
a) Průpravná cvičení pro odrazovou sílu.
b) Skok do dálky s rozběhem.
Hod
a) Průpravná cvičení pro hod míčkem.
b) Hod míčkem z chůze.
Zvládá estetické držení těla, estetický pohyb těla a
Rytmická a kondiční gymnastika, základní estetický
některé pohybové hry.
pohyb těla.
Umí pracovat v týmových hrách. Uvědomuje si
nebezpečí při hrách a snaží se mu zabránit.
Zvládá kotoul vpřed a vzad. Zvládá základy
gymnastického odrazu. Zvládá základy šplhu.

Základní pravidla osvojených her. Přihrávka míčem
jednoruč. Základní sportovní hry – vybíjená.
Akrobacie
a) Kotoul vpřed a vzad.
b) Skoky na trampolíně.
c) Chůze na lavičce.
d) Šplh na tyči
Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
Hygiena před vstupem do bazénu a v bazénu, pravidla
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady bezpečného pohybu u vody a ve vodě, hry ve vodě,
základní plavecké dovednosti.
základní plavecké dovednosti.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou Základní plavecké techniky, prvky sebezáchrany a
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. bezpečnosti.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník





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





RVP výstupy
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atlet.disciplinách.

Atletika

Zvládá aktivně zákl. osvojované pojmy.

Základní pojmy
a) základní discipliny,pomůcky pro měření
výkonu,úpravu doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
c) startovní povely
d)základy běhů,skoků a hodů
Běh
a) průpravná cvičení pro běžeckou rychlost a
vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh-60m
e) vytrvalostní běh v terénu
f) vytrvalostní beh na dráze do 600m
Skok
a) průpravná cv.pro obrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod
hod míčkem s rozběhem
Atletika

Učivo

Základní pojmy
a) základní discipliny,pomůcky pro měření
výkonu,úpravu doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
c) startovní povely
d)základy běhů,skoků a hodů
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

3. ročník
Běh
a) průpravná cvičení pro běžeckou rychlost a
vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh-60m
e) vytrvalostní běh v terénu
f) vytrvalostní beh na dráze do 600m
Skok
a) průpravná cv.pro obrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod
hod míčkem s rozběhem
Atletika

Zvládá zákl. techniku nízkého a polovysokého startu.
Zvládá zákl. techniku běhu, skoku,hodu míčkem z chůze
i z rozběhu.
Základní pojmy
a) základní discipliny,pomůcky pro měření
výkonu,úpravu doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
c) startovní povely
d)základy běhů,skoků a hodů
Běh
a) průpravná cvičení pro běžeckou rychlost a
vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh-60m
e) vytrvalostní běh v terénu
f) vytrvalostní beh na dráze do 600m
Skok
a) průpravná cv.pro obrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod
hod míčkem s rozběhem
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3. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu a najde své chyby.

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

Zvládá min.10 pohybových her.

Atletika
Základní pojmy
a) základní discipliny,pomůcky pro měření
výkonu,úpravu doskočiště
b) základy bezpečnosti při atlet.činnostech
c) startovní povely
d)základy běhů,skoků a hodů
Běh
a) průpravná cvičení pro běžeckou rychlost a
vytrvalost
b) běžecká abeceda
c) nízký start na povel,polovysoký start
d) rychlý běh-60m
e) vytrvalostní běh v terénu
f) vytrvalostní beh na dráze do 600m
Skok
a) průpravná cv.pro obrazovou sílu a obratnost
b) skok do dálky s rozběhem
Hod
hod míčkem s rozběhem
a) související s funkcemi her,pravidly a používaným
náčiním
b) variace her jednoho druhu
c) využití přírodního prostředí pro pohyb.hry
d)bezpečnost při různých hrách
Sportovní hry
Základní pojmy
a) související s osvojovanou činností
b) vhodné sportovní oblečení a obutí
Vlastní nácvik
a) přihrávka jednoruč.obouruč –vrchním trčením
b) chytání míče jednoruč a obouruč
c) vedení míče driblingem
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

3. ročník
d)střelba jednoruč a obouruč na koš
e) pohyb s míčem
Zvládá elementární herní činnosti a využívá je v utkáních Sportovní hry
podle zjednodušených pravidel.
Základní pojmy
a) související s osvojovanou činností
b) vhodné sportovní oblečení a obutí
Vlastní nácvik
a) přihrávka jednoruč.obouruč –vrchním trčením
b) chytání míče jednoruč a obouruč
c) vedení míče driblingem
d)střelba jednoruč a obouruč na koš
e) pohyb s míčem
Zná zásady správného držení těla, získává správné
Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení
návyky dle svého zdravotního oslabení.
žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a
obutí pro ZdrTv, zásady správného držení těla,
dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení).

Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
Základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy,
nevhodného cvičení, naučí se základní techniku cvičení a základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
speciální cviky pro samostatné cvičení.
pro samostatné cvičení, pohybové činnosti v
návaznosti na obsah Tv – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Míčové hry – dělení do družstev, soutěž, strategie zápasu.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní

370

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Tělesná výchova

4. ročník





RVP výstupy
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Uplatňuje pravidla při gymnastických činnostech.
Aktivně se zapojuje do pohybových činností.

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Reaguje na zákl. pokyny učitele.

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Uplatňuje pravidla bezpečnosti.

Učivo
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl.cvičební polohy,postoje a pohyby paží,
nohou,trupu,názvy nářadí a náčiní
b) základní záchrana a pomoc při gym cvičení
c) průpravná cv.pro
pohyblivost,obratnost,rychlost,koordinaci pohybu
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
Přeskok
a) průpr.cv.pro odraz z můstku
b) Skrčka přes kozu našíř odrazem z trampolíny
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl.cvičební polohy,postoje a pohyby paží,
nohou,trupu,názvy nářadí a náčiní
b) základní záchrana a pomoc při gym cvičení
c) průpravná cv.pro
pohyblivost,obratnost,rychlost,koordinaci pohybu
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity,
bezpečnost při pohybových činnostech.
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí,
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4. ročník

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Zvládá zákl. pojmy aktivně.

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Zvládá poskytnout dopomoc a záchranu při cvičení.

náčiní a pomůcek.
První pomoc v podmínkách Tv.
Hod
a) průpravná cv.pro hod míčkem
b) hod míčkem s rozběhem
c) spojení rozběhu s odhozem
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl. cv.polohy.postoje,pohyby
paží,nohou,trupu,názvy používaného nářadí a náčiní
b) zákl. záchrana a dopomoc
c) průpravná cv.pohyblivost,obratnost,rychlost a
koordinaci pohybů
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
c) průpravná cv.pro stoj na rukou
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl.cvičební polohy,postoje a pohyby paží,
nohou,trupu,názvy nářadí a náčiní
b) základní záchrana a pomoc při gym cvičení
c) průpravná cv.pro
pohyblivost,obratnost,rychlost,koordinaci pohybu
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl. cv.polohy.postoje,pohyby
paží,nohou,trupu,názvy používaného nářadí a náčiní
b) zákl. záchrana a dopomoc
c) průpravná cv.pohyblivost,obratnost,rychlost a
koordinaci pohybů
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4. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Zvládá kotoul vpřed a vzad a stoj na rukou s dopomocí.

Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
c) průpravná cv.pro stoj na rukou

Zná správný pohybový režim, jeho délku a intenzitu.
Zvládá přípravné cviky před pohybovou činností, cviky
na
uklidnění po zátěži, správné držení těla.
Orientuje se v průpravných, kompenzačních, relaxačních
a jiných zdravotně zaměřených cvičeních a jejich
praktickém využití.

Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu,
příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení.

Volí vhodné oblečení a obutí při pohybových
činnostech, dodržuje osobní hygienu při pohybových
činnostech a hygienu
cvičebního prostředí.
Dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech, zvládá
postup při řešení úrazů spolužáků.

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 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
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní

Zvládá pohybové hry s různým zaměřením, netradiční
pohybové hry a aktivity.

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity,
bezpečnost při pohybových činnostech.
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek.
První pomoc v podmínkách Tv.
Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční
pohybové hry a aktivity, pohybová tvořivost.

Zná zásady jednání a chování fair play, olympijské
ideály.

Zásady jednání a chování fair play, olympijské ideály a
symboly.

Ovládá základní organizační názvosloví osvojovaných

Činnosti podporující pohybové učení komunikace v Tv:

Správné držení těla, správné zvedání zátěže,
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití.
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osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

4. ročník
činností.
Je schopen změřit výkon spolužáka.
Umí vyhledat důležité informace o sportovních
aktivitách.
Má zájem o druhé, všímá si jich, respektuje druhého,
jeho osobní svobodu.

Seznamuje se různými prvky neverbální komunikace,
poznává úskalí nevhodné neverbální komunikace,
odstraňuje hrubé výrazy z verbální komunikace. Pokládá
vhodné otázky, vede dialog vhodnou formou,
uvědomuje si nevhodně zvolenou formu komunikace,
omluví se.
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a Samostatně vytváří pohybové hry, hledá varianty.
soutěže na úrovni třídy
Kombinuje hru a kombinací využívá.
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Zná zásady správného držení těla, získává správné
návyky dle svého zdravotního oslabení.

základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály.
Měření a posuzování pohybových dovedností: měření
výkonů, základní pohybové testy.
Zdroje informací o pohybových činnostech.

Měření a posuzování pohybových dovedností.

Komunikace při vytváření výchovného kolektivu,
tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost
spolupráce, elementární prosociálnost, komunikace
citů, sebepojetí, pozitivní hodnocení druhých,
tvořivost v mezilidských vztazích.
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti (variace
her, využití přírodního prostředí pro pohybové hry,
netradiční náčiní).
Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení
žáka, prevence, vhodný pohybový režim.

Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
nevhodného cvičení, zařazuje pravidelně a samostatně
vyrovnávací cvičení.
Naučí se základní techniku cvičení a speciální cviky pro
samostatné cvičení.

Zásady správného držení těla, dechová cvičení,
vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení).
Základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy,
základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
pro samostatné cvičení, pohybové činnosti v
návaznosti na obsah Tv – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení.
TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví Reaguje na základní pokyny učitele. Aktivně se zapojuje Sportovní hry
a začleňuje pohyb do denního režimu
do pohybových činností.
a) Přihrávka jednoruč
b) Chytání míče jednoruč a obouruč
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TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti
podle svých pohybových možností a schopností

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní
zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné
pohybové činnosti
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní
pohybové činnosti
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair
play
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla

4. ročník
Zvládá pravidla sportovních her. Zvládá herní činnosti a
využívá je v utkáních podle zjednodušených pravidel.
Uplatňuje pravidla při gymnastických činnostech.
Aktivně se zapojuje do pohybových činností.

c) Vedení míče driblinge
Střelba jednoruč i obouruč na koš. Pohyb s míčem.

Gymnastika
Základní pojmy
a) Základní cvičební polohy, postoje a pohyby paží,
nohou, trupu, názvy nářadí a náčiní
b) Základní záchrana a pomoc při gymnastických
cvičení.
Zvládá estetické držení těla. Zvládá poskytnutí dopomoci c) Průpravná cvičení.
a záchranu při cvičení.
d) Cvičení pro rychlost, pohyblivost, obratnost a
koordinaci pohybu.
Reaguje na pokyny učitele.
Cvičení na kladince – jednoduchá sestava.
Zvládá herní činnosti a pravidla her.
Zvládá kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou s dopomocí.

Hry s různým náčiním, variace her jednoho druhu, hry
v přírodě.
Akrobacie
a) Kotoul vpřed a vzad a jejich modifikace
b) Průpravná cvičení pro stoj na rukou
c) Průpravná cvičení pro odraz z můstku
d) Skrčky přes kozu našíř odrazem z trampolíny.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační cvičení.

zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu a najde své chyby.
pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení Ví, že doba spontánního pohybu by měla být 4 hodiny
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy
denně.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Soutěž v předvedení krátké sestavy na kladině dle vlastní choreografie.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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5. ročník






RVP výstupy
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Uplatňuje pravidla při gymnastických činnostech.
Aktivně se zapojuje do pohybových činností.

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Reaguje na zákl. pokyny učitele.

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Uplatňuje pravidla bezpečnosti.

Učivo
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl.cvičební polohy,postoje a pohyby paží,
nohou,trupu,názvy nářadí a náčiní
b) základní záchrana a pomoc při gym cvičení
c) průpravná cv.pro
pohyblivost,obratnost,rychlost,koordinaci pohybu
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
Přeskok
a) průpr.cv.pro odraz z můstku
b) Skrčka přes kozu našíř odrazem z trampolíny
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl.cvičební polohy,postoje a pohyby paží,
nohou,trupu,názvy nářadí a náčiní
b) základní záchrana a pomoc při gym cvičení
c) průpravná cv.pro
pohyblivost,obratnost,rychlost,koordinaci pohybu
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity,
bezpečnost při pohybových činnostech.
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
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5. ročník

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Zvládá zákl. pojmy aktivně.

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Zvládá poskytnout dopomoc a záchranu při cvičení.

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Zvládá kotoul vpřed a vzad a stoj na rukou s dopomocí.

Zná správný pohybový režim, jeho délku a intenzitu.
Zvládá přípravné cviky před pohybovou činností, cviky
na
uklidnění po zátěži, správné držení těla.
Orientuje se v průpravných, kompenzačních, relaxačních
a jiných zdravotně zaměřených cvičeních a jejich
praktickém využití.
Volí vhodné oblečení a obutí při pohybových
činnostech, dodržuje osobní hygienu při pohybových
činnostech a hygienu
cvičebního prostředí.
Dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech, zvládá
postup při řešení úrazů spolužáků.

příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek.
První pomoc v podmínkách Tv.
Hod
a) průpravná cv.pro hod míčkem
b) hod míčkem s rozběhem
c) spojení rozběhu s odhozem
Gymnastika
Základní pojmy
a) zákl. cv.polohy.postoje,pohyby
paží,nohou,trupu,názvy používaného nářadí a náčiní
b) zákl. záchrana a dopomoc
c) průpravná cv.pohyblivost,obratnost,rychlost a
koordinaci pohybů
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
c) průpravná cv.pro stoj na rukou
Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu,
příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení.
Správné držení těla, správné zvedání zátěže,
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití.
Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity,
bezpečnost při pohybových činnostech.
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek.
První pomoc v podmínkách Tv.
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 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
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

5. ročník
Zvládá pohybové hry s různým zaměřením, netradiční
pohybové hry a aktivity.

Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční
pohybové hry a aktivity, pohybová tvořivost.

Zná zásady jednání a chování fair play, olympijské
ideály.

Zásady jednání a chování fair play, olympijské ideály a
symboly.

Ovládá základní organizační názvosloví osvojovaných
činností.

Činnosti podporující pohybové učení komunikace v Tv:
základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály.
Měření a posuzování pohybových dovedností: měření
výkonů, základní pohybové testy.
Zdroje informací o pohybových činnostech.

Je schopen změřit výkon spolužáka.
Umí vyhledat důležité informace o sportovních
aktivitách.
Má zájem o druhé, všímá si jich, respektuje druhého,
jeho osobní svobodu.

Seznamuje se různými prvky neverbální komunikace,
poznává úskalí nevhodné neverbální komunikace,
odstraňuje hrubé výrazy z verbální komunikace. Pokládá
vhodné otázky, vede dialog vhodnou formou,
uvědomuje si nevhodně zvolenou formu komunikace,
omluví se.
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a Samostatně vytváří pohybové hry, hledá varianty.
soutěže na úrovni třídy
Kombinuje hru a kombinací využívá.
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového Zná zásady správného držení těla, získává správné
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
návyky dle svého zdravotního oslabení.
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

Měření a posuzování pohybových dovedností.

Komunikace při vytváření výchovného kolektivu,
tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost
spolupráce, elementární prosociálnost, komunikace
citů, sebepojetí, pozitivní hodnocení druhých,
tvořivost v mezilidských vztazích.
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti (variace
her, využití přírodního prostředí pro pohybové hry,
netradiční náčiní).
Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení
žáka, prevence, vhodný pohybový režim.
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ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

5. ročník
Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
nevhodného cvičení, zařazuje pravidelně a samostatně
vyrovnávací cvičení.

Zásady správného držení těla, dechová cvičení,
vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení).

Naučí se základní techniku cvičení a speciální cviky pro
samostatné cvičení.

Základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy,
základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
pro samostatné cvičení, pohybové činnosti v
návaznosti na obsah Tv – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení.
TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
Atletika
a začleňuje pohyb do denního režimu
disciplinách.
a) Základní discipliny
b) Základní techniky
c) Startovací povely
d) Základní způsoby měření výkonů.
TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní Zvládá techniku nízkého a polovysokého startu.
Běh
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
a) Průpravná cvičení
b) Běžecká abeceda
c) Rychlý běh – 60 m.
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti Zvládá techniku běhů, skoků, hodů.
Skok do dálky a do výšky
podle svých pohybových možností a schopností
a) Průpravná cvičení
b) Skok do dálky z rozběhu
c) Skok do výšky
d) Rozměření rozběhu
TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní
Jednoduše hodnotí kvalitu pohybových činností a
Hod
zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné
napraví chyby.Dodržuje hygienu cvičení.
a) Průpravná cvičení
pohybové činnosti
b) Hod míčku z rozběhu
c) Spojení rozběhu s odhozem
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní
Zná pokyny a gesta učitele a umí na ně reagovat. Zvládá Přeskok
pohybové činnosti
roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky.
a) Průpravná cvičení pro odraz z můstku
b) Skrčka přes kozu našíř
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair Zvládá pravidla sportovních her.
Pohybové hry – vybíjená a její modifikace, kopaná,
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play
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla

5. ročník
Zvládá kotoul vpřed a vzad a stoj na rukou.

zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před Zařazuje pohybová cvičení do denního režimu dne.
pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

florbal, hry pro rychlost, pozornost, kooperaci.
Akrobacie
a) Kotoul před a jeho modifikace
b) Kotoul vzad a jeho modifikace
c) Průpravná cvičení pro stoj na rukou.
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a
relaxační cvičení.

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu,
pravidelně se věnuje některému sportu nebo jiné
pohybové aktivitě.
Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví. Používá
základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je
převážně samostatně využít v denním režimu. Dovede v
rámci vlastních tělesných dispozic provést uvedené
cviky, dokáže jednotlivé cviky spojit do jednoduché
sestavy.
Připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost.

Chápe nebezpečnost drog a jiných škodlivin a
smysluplně využívá svůj volný čas - uvědomuje si, že

Učivo
Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu.

Kooperace a kompetice, sportovní hry a soutěže, hra
fair play, ukázky sportů a kolektivních her, spolupráce
a zdravá konkurence, diskuse o hře fair play, jak by to
mělo a nemělo být.

Význam hodnot srdeční frekvence při TV a sportu,
praktické využití pro úpravu zátěže.
Zdravý životní styl.
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6. ročník

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

nejlepší drogou je
sport: uvolňuje endorfiny (hormony štěstí).
Dodržuje základní pravidla chování při TV, sportu i při
přesunu na jiná sportoviště či akce - poskytne základní
první pomoc a dokáže pomoc přivolat.

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

Získává návyk správného držení těla: při gymnastických
cvičeních drží zpevněné tělo, uvědomuje si, že
gymnastika je založena na přesném a estetickém
provádění pohybu a snaží se o to, při cvičení je pozorný
a soustředěný, provádí základní cvičební prvky na
akrobacii, přeskoku, hrazdě, kruzích, kladině, s náčiním,
a má základní taneční průpravu, pohybuje se na
hudební doprovod.
Zvládá základy techniky běhů, skoků a hodů, reaguje na
startovní povely a sám je udává ostatním, chápe význam
vytrvalostního běhu a dovede zde uplatnit i vůli, chápe
význam atletiky jako vhodné průpravy i pro jiné sporty,
raduje se ze hry, zvládá několik pohybových her a
dokáže vysvětlit pravidla i ostatním, zvládá základní
herní činnosti jednotlivce a kombinace a uplatňuje je ve
hře, spolupracuje v družstvu, rozdělí si role v družstvu a
jedná při hře v duchu fair play, zvolí taktiku hry a
dodržuje ji (za pomoci učitele), chápe význam her pro
upevňování mezilidských vztahů.
Reaguje na základní pokyny, signály, povely a gesta
učitele, pojmenovává názvoslovně polohy celého těla,
základní polohy částí těla a základní pohyby.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Pobyt v přírodě, úrazová zábrana, první pomoc,
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech.

Základy gymnastiky, taneční výchova.

Pohybové a sportovní hry.

Komunikace v TV

Atletika - běžecký trénink, vytrvalost, sprint, běžecká
abeceda, hod kriketovým míčkem, skok do dálky,
průprava, všechny fáze, skok do výšky - rozběh +
odraz, let + dopad, různé styly, flop – závod
Gymnastika, základní gymnastika, rytmické a kondiční
pohybové činnosti, akrobacie - kotoul vpřed, vzad,
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6. ročník
kotoul letmo - nácvik, stoj na lopatkách, stoj na rukou,
přemet stranou, obraty, skoky, váha předklonmo
Kruhy - komíhání, houpání
Kladina - chůze, poskoky, cviky rovnováhy
Přeskoky - roznožka přes kozu, skrčka přes kozu - našíř
Šplh - šplh na tyči (laně)
Hrazda - náskok do vzporu, zákmitem seskok, výmyk
jednonož, obounož, přešvihy, podmet
Úpoly- přetahy, přetlaky, odpory, pády
Pády - pád kotoulem vpřed, pád stranou, pád vzad do
kolébky, význam úpolových sportů pro sebeobranu,
filosofie
Sportovní hry, základní pravidla, průprava, nácvik, hra
Házená - základy herního systému, přihrávka horní
jednoruč, pohyb s míčem, střelba z náskoku
Fotbal - zpracování míče, vedení míče, přihrávka,
střelba, obcházení soupeře
Basketbal - přihrávka jedno a obouruč, driblink,
střelba z místa, ve výskoku, uvolňování bez míče a s
míčem, obcházení soupeře
Přehazovaná - pravidla, utkání
Ringo - pravidla, utkání
Vybíjená - pravidla, utkání
Florbal - přihrávka + zpracování míče, střelba, utkání
Pálkové hry – pravidla, hra
Modifikace různých míčových a sportovních her
Účast na sportovních soutěžích pro školy v okrese
resp. kraji, pořádání turnajů v rámci ročníku nebo
školy, školní atletická olympiáda, dle místních a
klimatických podmínek: turistika, pohyb po
komunikaci, dopravní výchova, cyklistika, vybavení
kola, sportovní hry na sněhu, bruslení, školní sportovní
soutěž- průběžné a celkové hodnocení, prezentace na
veřejnosti, aktuální zařazování sportovních znalostí-
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6. ročník

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Uplatňuje správné způsoby držení těla, získává správné
návyky dle svého zdravotního oslabení.

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a o rozvoj pohybových
dovedností základních sportovních odvětví včetně
zdokonalování základních lokomocí
TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a
její ukončení; využívá základní kompenzační a
relaxační techniky k překonání únavy
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
(mdú)
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí příčiny nedostatků
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii

Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
nevhodného cvičení, zařazuje pravidelně a samostatně
vyrovnávací cvičení.

olympiády, mistrovství, závody, sportovní přenosy,
účast na místním maratonu, v případě zájmu účast na
lyžařském a snowboardovém výcviku. Podpora
sportovních činností ve volném čase – akce a kroužky
Školního klubu a centra sportu Velvary.
Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné
následky – základní pojmy osvojovaných činností,
prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení).
Oslabení podpůrně pohybového aparátu (A), oslabení
vnitřních orgánů (B), oslabení smyslových a nervových
funkcí (C).

Naučí se základní techniku cvičení a speciální cviky pro
samostatné cvičení dle svého zdravotního oslabení.
Připraví se samostatně (s dopomocí) pro různou
pohybovou činnost.

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah
Tv.
Kooperace a kompetice, sportovní hry a soutěže, hra
fair play, ukázky sportů a kolektivních her.

Ukázka aktivity.

Spolupráce a zdravá konkurence, diskuse.

Diskuse drogy a známí sportovci.

Slavní sportovci.

Užívá základy technik dalších osvojovaných disciplín.

Gymnastika, základní gymnastika, sportovní činnosti.

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše
výkony.
Užívá a rozpozná základní sportovní pojmy, názvosloví.

Rytmické a kondiční pohybové činnosti.
Rozcvičení, gymnastika.
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na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu (mdú)
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji (mdú)
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

6. ročník
Jedná fair play při hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného.

Všechny sportovní činnosti.

Určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a
Sportovní kolektivní hry.
učitele.
Rozpozná, která hra je vhodná pro určitý věk, počet
Sportovní kolektivní hry, atletické disciplíny.
hráčů a prostředí, ovládá základní pravidla, uplatňuje je
ve hře.
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými
Sportovní soutěže.
výkony a vyhodnotí je
druhy sportů.
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše Sportovní soutěže.
výsledky.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sportovní hry a soutěže, hra fair play.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Provádí několik cviků na každou svalovou skupinu a
dokáže se samostatně rozcvičit, zdravotně zaměřená
cvičení provádí pravidelně a se správným dýcháním,
chápe význam kompenzačních cvičení jako prevence

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví: průpravná cvičení,
kompenzační cvičení, uvolňovací cvičení, protahovací
cvičení, posilovací cvičení, vyrovnávací cvičení,
relaxační cvičení, dechová cvičení, jiná zdravotně
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TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

7. ročník
vzniku svalových
zaměřená cvičení.
dysbalancí a sám je zařazuje.
Uvědomuje si, že vhodný a pravidelný pohyb pomáhá ke Význam pohybu pro zdraví.
zdravému růstu, dokáže si uspořádat svůj pohybový.

Pohybovou zátěž postupně zvyšuje, aby nedocházelo ke
stagnaci, pravidelně posiluje – silová příprava by
měla vést k vytvoření funkčního svalového korzetu,
chápe význam kondičního cvičení a vytrvalostního běhu
pro rozvoj zdatnosti.
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
Chápe nebezpečnost drog a jiných škodlivin a
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
smysluplně využívá svůj volný čas, uvědomuje si, že
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
nejlepší drogou je
ovzduší
sport: uvolňuje endorfiny (hormony štěstí).
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
Dodržuje základní pravidla chování při TV, sportu i při
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního přesunu na jiná sportoviště či akce, poskytne základní
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
první pomoc a dokáže pomoc přivolat.
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní Dodržuje zásady slušného a fair-play chování.
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
Chápe význam spolupráce a taktiky při zápasech a
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
soutěžích, dokáže dodržet domluvené pokyny.
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
Ovládá základní pravidla sportovních aktivit.
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
Dokáže změřit, posoudit výkon, zaevidovat a vyhodnotit
výkony, eviduje je a vyhodnotí
soutěž.
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
Dokáže samostatně zorganizovat sportovní aktivitu.
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
Dokáže zpracovat data a předat je k vystavení na

Zdravotně orientovaná zdatnost

Zdravý životní styl

Pobyt v přírodě, úrazová zábrana, první pomoc,
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech.

Historie a současnost sportu, zásady jednání a
chování.

Taktika a spolupráce ve sportu
Pravidla her, závodů a soutěží

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností,
evidence a vyhodnocení.
Organizace sportovních aktivit

Zpracování a prezentace výsledků
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pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

7. ročník
nástěnce nebo na internetu.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Atletika - běžecký trénink, vytrvalost, sprint, běžecká
abeceda, hod kriketovým míčkem, skok do dálky,
průprava, všechny fáze, různé styly, skok do výšky rozběh + odraz, let + dopad, různé styly, flop
– závod
Gymnastika, základní gymnastika, rytmické a kondiční
pohybové činnosti, akrobacie - kotoul vpřed, vzad,
kotoul letmo (trampolínka),
stoj na lopatkách, stoj na rukou do kotoulu, přemet
stranou, obraty, skoky, váha předklonmo
Kruhy - komíhání, houpání, kroužení
Přeskoky - roznožka přes kozu, skrčka přes kozu –
našíř i s oddáleným odrazem
Šplh - šplh na tyči (laně)
Kladina - chůze, poskoky, cviky rovnováhy
Hrazda - náskok do vzporu, zákmitem seskok, sešin,
výmyk jednonož, obounož, přešvihy, podmet, výdrž ve
vzporu, přítahy
Úpoly- přetahy, přetlaky, odpory, pády
Pády - pád kotoulem vpřed, pád stranou, pád vzad do
kolébky, význam úpolových sportů pro sebeobranu,
filosofie
Sportovní hry - základní pravidla, průprava, nácvik, hra
Házená - základy herního systému, přihrávka horní
jednoruč, pohyb s míčem, střelba z náskoku, střelba
po uvolnění (2-3 kroky)
Fotbal - zpracování míče, herní činnosti jednotlivce,
kombinace hry, futsal – pozměněna pravidla
Basketbal - přihrávka jedno a obouruč, driblink
(vysoký, nízký), střelba z místa, ve výskoku, uvolňování
bez míče a s míčem, obcházení soupeře, akce hoď a
běž
Přehazovaná - pravidla, utkání
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7. ročník

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Uplatňuje správné způsoby držení těla, získává správné
návyky dle svého zdravotního oslabení.

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity

Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
nevhodného cvičení, zařazuje pravidelně a samostatně
vyrovnávací cvičení.

Ringo - pravidla, utkání
Vybíjená - pravidla, utkání
Florbal - přihrávka + zpracování míče, střelba, utkání
Pálkové hry – pravidla, hra
Modifikace různých míčových a sportovních her
Účast na sportovních soutěžích pro školy v okrese
resp. kraji, pořádání turnajů v rámci ročníku nebo
školy, školní atletická olympiáda, dle místních a
klimatických podmínek: turistika, pohyb po
komunikaci, dopravní výchova, cyklistika, vybavení
kola, sportovní hry na sněhu, bruslení, školní sportovní
soutěž- průběžné a celkové hodnocení, prezentace na
veřejnosti, aktuální zařazování sportovních znalostíolympiády, mistrovství, závody, sportovní přenosy,
účast na místním maratonu, v případě zájmu účast na
lyžařském a snowboardovém výcviku. Podpora
sportovních činností ve volném čase – akce a kroužky
Školního klubu a centra sportu Velvary.
Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné
následky – základní pojmy osvojovaných činností,
prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení).
Oslabení podpůrně pohybového aparátu (A), oslabení
vnitřních orgánů (B), oslabení smyslových a nervových
funkcí (C).

Naučí se základní techniku cvičení a speciální cviky pro
samostatné cvičení dle svého zdravotního oslabení.
Diskuse drogy a známí sportovci.

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah
Tv.
Slavní sportovci.

Diskuse – pohyb na čerstvém vzduchu- lyžařský kurz.

Základy lyžování, pobyt na horách.
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TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v
silničním provozu
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
(mdú)
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí příčiny nedostatků
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu (mdú)
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji (mdú)
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

7. ročník
Školní akce a třídní výlety.

Chování v přírodě, dopravní den.

Užívá základy technik dalších osvojovaných disciplín.

Gymnastika, základní gymnastika, sportovní činnosti.

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše
výkony.
Užívá a rozpozná základní sportovní pojmy, názvosloví.

Rytmické a kondiční pohybové činnosti.

Jedná fair play při hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného.

Všechny sportovní činnosti.

Rozcvičení, gymnastika.

Určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a
Sportovní kolektivní hry.
učitele.
Rozpozná, která hra je vhodná pro určitý věk, počet
Sportovní kolektivní hry.
hráčů a prostředí, ovládá základní pravidla, uplatňuje je
ve hře.
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými
Atletické disciplíny.
výkony a vyhodnotí je
druhy sportů.
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše Sportovní soutěže.
výsledky.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Ukázky sportovních kolektivních her,spolupráce a zdravá konkurence, diskuse o hře , jak by to mělo nebo nemělo být.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník





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





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
Uvědomuje si, že vhodný a pravidelný pohyb pomáhá ke Činnosti ovlivňující zdraví: průpravná cvičení,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zdravému růstu, dokáže si uspořádat svůj pohybový.
kompenzační cvičení, uvolňovací cvičení, protahovací
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
cvičení, posilovací cvičení, vyrovnávací cvičení,
relaxační cvičení, dechová cvičení, jiná zdravotně
zaměřená cvičení.
Význam pohybu pro zdraví.
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
Pohybovou zátěž postupně zvyšuje, aby nedocházelo ke Zdravotně orientovaná zdatnost
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
stagnaci, pravidelně posiluje – silová příprava by
měla vést k vytvoření funkčního svalového korzetu,
chápe význam kondičního cvičení a vytrvalostního běhu
pro rozvoj zdatnosti.
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
Chápe nebezpečnost drog a jiných škodlivin a
Zdravý životní styl
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
smysluplně využívá svůj volný čas, uvědomuje si, že
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
nejlepší drogou je
ovzduší
sport: uvolňuje endorfiny (hormony štěstí).
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
Dodržuje základní pravidla chování při TV, sportu i při
Pobyt v přírodě, úrazová zábrana, první pomoc,
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního přesunu na jiná sportoviště či akce, poskytne základní
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech.
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
první pomoc a dokáže pomoc přivolat.
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní Dodržuje zásady slušného a fair-play chování.
Historie a současnost sportu, zásady jednání a
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
chování.
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
Chápe význam spolupráce a taktiky při zápasech a
Taktika a spolupráce ve sportu
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
soutěžích, dokáže dodržet domluvené pokyny.
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
Ovládá základní pravidla sportovních aktivit.
Pravidla her, závodů a soutěží
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
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TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

8. ročník
Dokáže změřit, posoudit výkon, zaevidovat a vyhodnotit Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností,
soutěž.
evidence a vyhodnocení.
Dokáže samostatně zorganizovat sportovní aktivitu.
Organizace sportovních aktivit

Dokáže zpracovat data a předat je k vystavení na
nástěnce nebo na internetu.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Zpracování a prezentace výsledků
Atletika - běžecký trénink, vytrvalost, sprint, běžecká
abeceda, rychlý běh, běh terénem, strečink, správné
rozcvičení, hod, granátem, vrh koulí, skok do dálky,
průprava, všechny fáze, styly, skok do výšky - rozběh +
odraz, let + dopad, různé styly, flop – závod
Gymnastika, základní gymnastika, rytmické a kondiční
pohybové činnosti, akrobacie - kotoul vpřed, vzad (do
zášvihu), pokus do stoje na rukou, kotoul letmo,
kotoul vzklopmo na švédské bedně, stoj na lopatkách,
stoj na rukou, přemet stranou, vpřed, obraty, skoky,
váha předklonmo
Kruhy - komíhání, houpání,
Přeskoky - roznožka přes kozu, skrčka přes kozu našíř, odrazy z můstku, trampolíny, letová fáze
Šplh - šplh na tyči (laně)
Kladina - chůze, poskoky, cviky rovnováhy
Hrazda - náskok do vzporu, zákmitem seskok, sešin,
podmet, shyby, výdrž ve shybu - výmyk jednonož,
obounož, přešvihy, toč vpřed, podmet ( rozšiřující
vzklopka)
Úpoly- přetahy, přetlaky, odpory, pády
Pády - pád kotoulem vpřed, pád stranou, význam
úpolových sportů pro sebeobranu, filosofie
Sportovní hry - základní pravidla, průprava, nácvik, hra
Házená - zdokonalování hry, herní kombinace
Fotbal - zpracování míče, zdokonalování hry, herní
kombinace, futsal
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8. ročník

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Uplatňuje správné způsoby držení těla, získává správné
návyky dle svého zdravotního oslabení.

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a o rozvoj pohybových

Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
nevhodného cvičení, zařazuje pravidelně a samostatně
vyrovnávací cvičení.
Naučí se základní techniku cvičení a speciální cviky pro
samostatné cvičení dle svého zdravotního oslabení.
Připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost.

Basketbal - zdokonalení hry, herní kombinace, taktika
Přehazovaná - pravidla, utkání
Ringo - pravidla, utkání
Vybíjená - pravidla, utkání
Florbal - přihrávka + zpracování míče, střelba, utkání
Pálkové hry – pravidla, hra
Modifikace různých míčových a sportovních her
Účast na sportovních soutěžích pro školy v okrese
resp. kraji, pořádání turnajů v rámci ročníku nebo
školy, školní atletická olympiáda, dle místních a
klimatických podmínek: turistika, pohyb po
komunikaci, dopravní výchova, cyklistika, vybavení
kola, sportovní hry na sněhu, bruslení, školní sportovní
soutěž- průběžné a celkové hodnocení, prezentace na
veřejnosti, aktuální zařazování sportovních znalostíolympiády, mistrovství, závody, sportovní přenosy,
účast na místním maratonu, v případě zájmu účast na
lyžařském a snowboardovém výcviku. Podpora
sportovních činností ve volném čase – akce a kroužky
Školního klubu a centra sportu Velvary.
Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné
následky – základní pojmy osvojovaných činností,
prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení).
Oslabení podpůrně pohybového aparátu (A), oslabení
vnitřních orgánů (B), oslabení smyslových a nervových
funkcí (C).
Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah
Tv.
Spolupráce, sportovní hry a soutěže, hra fair play,
ukázky sportů a kolektivních her.
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dovedností základních sportovních odvětví včetně
zdokonalování základních lokomocí
TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a
její ukončení; využívá základní kompenzační a
relaxační techniky k překonání únavy
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování
první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
(mdú)
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí příčiny nedostatků
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu (mdú)
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji (mdú)
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony a vyhodnotí je

8. ročník

Ukázka sportovních aktivit.

Spolupráce a zdravá konkurence, diskuse.

Posoudí praktické jednání a rozhodování ve vypjatých
situacích.
Praktické procvičování první pomoci.

Sport a drogy.

Zdůvodní význam pohybových her pro navazování a
upevňování mezilidských vztahů.

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše a Atletické disciplíny, rytmické a kondiční pohybové
porovná výkony.
činnosti.
Užívá a rozpozná základní sportovní pojmy, názvosloví. Rozcvičení, gymnastika, terminologie sportovních her.
Jedná fair play při hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného.

Všechny sportovní činnosti.

Určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a
učitele.
Rozliší několik her z dané skupiny, aplikuje herní
dovednosti a samostatně posuzuje hru.
Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými
druhy sportů.

Sportovní kolektivní hry.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předvídá možnosti nebezpečí úrazu a snaží se jim
přizpůsobit svoji činnost.
Sportovní činnosti.

Sportovní kolektivní hry.
Atletické disciplíny.

9. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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9. ročník






RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu,
pravidelně se věnuje některému sportu nebo jiné
pohybové aktivitě.

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví: průpravná cvičení,
kompenzační cvičení, uvolňovací cvičení, protahovací
cvičení, posilovací cvičení, vyrovnávací cvičení,
relaxační cvičení, dechová cvičení, jiná zdravotně
zaměřená cvičení.
Uvědomuje si, že vhodný a pravidelný pohyb pomáhá ke Význam pohybu pro zdraví.
zdravému růstu, dokáže si uspořádat svůj pohybový.

Pohybovou zátěž postupně zvyšuje, aby nedocházelo ke
stagnaci, pravidelně posiluje – silová příprava by
měla vést k vytvoření funkčního svalového korzetu,
chápe význam kondičního cvičení a vytrvalostního běhu
pro rozvoj zdatnosti.
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
Chápe nebezpečnost drog a jiných škodlivin a
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
smysluplně využívá svůj volný čas, uvědomuje si, že
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
nejlepší drogou je
ovzduší
sport: uvolňuje endorfiny (hormony štěstí).
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
Dodržuje základní pravidla chování při TV, sportu i při
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního přesunu na jiná sportoviště či akce, poskytne základní
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
první pomoc a dokáže pomoc přivolat.
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní Dodržuje zásady slušného a fair-play chování.
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
Chápe význam spolupráce a taktiky při zápasech a
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
soutěžích, dokáže dodržet domluvené pokyny.

Zdravotně orientovaná zdatnost

Zdravý životní styl

Pobyt v přírodě, úrazová zábrana, první pomoc,
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech.

Historie a současnost sportu, zásady jednání a
chování.

Taktika a spolupráce ve sportu
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

9. ročník
Ovládá základní pravidla sportovních aktivit.

Pravidla her, závodů a soutěží

Dokáže změřit, posoudit výkon, zaevidovat a vyhodnotit Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností,
soutěž.
evidence a vyhodnocení.
Dokáže samostatně zorganizovat sportovní aktivitu.
Organizace sportovních aktivit

Dokáže zpracovat data a předat je k vystavení na
nástěnce nebo na internetu.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Zpracování a prezentace výsledků
Atletika - běžecký trénink, vytrvalost, sprint, běžecká
abeceda,běh terénem, překážkový běh, strečink,
správné rozcvičení, hod, granátem, vrh koulí, skok do
dálky, průprava, všechny fáze, styly, skok do výšky
(různé styly, flop – závod)
Gymnastika, základní gymnastika, rytmické a kondiční
pohybové činnosti, akrobacie - kotoul vpřed, vzad (do
zášvihu a do stoje na rukou), kotoul letmo, kotoul
vzklopmo na švédské bedně, stoj na rukou, přemet
stranou, vpřed, obraty, skoky, váha předklonmo
Kruhy - komíhání, houpání
Přeskok - roznožka přes kozu, skrčka přes kozu – našíř
s oddáleným odrazem a letovou fází
Odrazy z můstku, trampolíny
Šplh - šplh na tyči (laně – bez přírazu)
Kladina - chůze, poskoky, cviky rovnováhy
Hrazda - náskok do vzporu, zákmitem seskok, sešin,
podmet, shyby, (vzklopka), výmyk odrazem jednonož,
obounož, tahem, přešvihy ( toč vpřed, vzad), podmet
Úpoly- přetahy, přetlaky, odpory, pády
Sportovní hry - základní pravidla, průprava, nácvik, hra
Házená - zdokonalení hry, techniky, taktiky
Fotbal - zdokonalení hry, techniky, taktiky
Basketbal - zdokonalení hry, techniky, taktiky
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9. ročník

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Uplatňuje správné způsoby držení těla, získává správné
návyky dle svého zdravotního oslabení.

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou

Správně vnímá pocity při cvičení, chápe škodlivost
nevhodného cvičení, zařazuje pravidelně a samostatně
vyrovnávací cvičení.

Přehazovaná - pravidla, utkání, průprava pro volejbal :
podání, smeč, bloky, přihrávky
Vybíjená - doplňková aktivita
Florbal zdokonalení hry, techniky, taktiky
Pálkové hry – pravidla, hra
Modifikace různých míčových a sportovních her
Účast na sportovních soutěžích pro školy v okrese
resp. kraji, pořádání turnajů v rámci ročníku nebo
školy, školní atletická olympiáda, dle místních a
klimatických podmínek: turistika, pohyb po
komunikaci, dopravní výchova, cyklistika, vybavení
kola, sportovní hry na sněhu, bruslení, školní sportovní
soutěž- průběžné a celkové hodnocení, prezentace na
veřejnosti, aktuální zařazování sportovních znalostíolympiády, mistrovství, závody, sportovní přenosy,
účast na místním maratonu, v případě zájmu účast na
lyžařském a snowboardovém výcviku. Podpora
sportovních činností ve volném čase – akce a kroužky
Školního klubu a centra sportu Velvary.
Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné
následky – základní pojmy osvojovaných činností,
prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení).
Oslabení podpůrně pohybového aparátu (A), oslabení
vnitřních orgánů (B), oslabení smyslových a nervových
funkcí (C).

Naučí se základní techniku cvičení a speciální cviky pro

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah
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kontraindikací zdravotního oslabení
ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a
její ukončení; využívá základní kompenzační a
relaxační techniky k překonání únavy
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování
první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v
silničním provozu
chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými
testy změří úroveň své tělesné zdatnosti
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
(mdú)
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí příčiny nedostatků
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu (mdú)
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji (mdú)

9. ročník
samostatné cvičení dle svého zdravotního oslabení.

Tv.

Ukázka cviků, provedení.

Rozcvičení před sportovní aktivitou.

Diskuse.

Vliv drog na zdraví člověka.

Upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší.
Praktické procvičování první pomoci.

Předpovědi počasí.

Bezpečnost i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu.
Zlepšuje svoji tělesnou zdatnost, z nabídky zvolí vhodní
kondiční program, testování.
Zdůvodní význam pohybových her pro navazování a
upevňování mezilidských vztahů.

Předvídá možnosti nebezpečí úrazu a snaží se jim
přizpůsobit svoji činnost.
Dopravní předpisy.
Pohybová aktivita a biorytmy.
Sportovní činnosti.

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše a Atletické disciplíny, rytmické a kondiční pohybové
porovná výkony.
činnosti.
Užívá a rozpozná základní sportovní pojmy, názvosloví. Rozcvičení, gymnastika, terminologie sportovních her.
Jedná fair play při hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného, OH.

Všechny sportovní činnosti.

Určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a
učitele.

Sportovní kolektivní hry.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.
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5.21 Pracovní výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
1
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

8

Pracovní výchova

Člověk a svět práce
Ve výuce využíváme zkušeností žáků a jejich již získané znalosti z jiných vzdělávacích oborů (např. Člověk a
jeho svět, Člověk a příroda…), pomáhají nám i výchovné programy školní družiny.
V pracovním vyučování se děti v prvním období seznamují s nejrůznějšími materiály, uvědomují si jejich
vlastnosti, přemýšlí o jejich využití, učí se pracovat podle slovního návodu nebo plánku, využívají své vlastní
představy.Ve druhém období vedeme žáky k samostatnosti při práci, k tomu, aby si např. uměli sami zvolit
pracovní pomůcky a nástroje.
Průběžně a aktuálně jsou v obou obdobích seznamováni s pravidly bezpečnosti při práci s daným
materiálem či nástrojem nebo s pravidly bezpečnosti, které vyplývají z daného pracovního prostředí
(zahrada, dílna, kuchyně).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Pracovní vyučování se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 8. ročníku ZŠ s časovou
předmětu (specifické informace o předmětu dotací 1 vyučovací hodina týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
- praktické osvojování práce podle návodu
- vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů
- poznávání výhod pořizování náčrtu
- poznávání vlastností materiálů, surovin a jejich použitelnost
Kompetence k řešení problémů:
- seznamování s logikou v pracovním postupu
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Pracovní výchova
- otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování
- seznamování s možností poradenství, vyhledávání potřebných informací
- vedení k trpělivosti
Kompetence komunikativní:
- vedení k volbě typu komunikace na základě získané zkušenosti
- seznamování se symbolikou a odbornou terminologií
- osvojení si neverbálních způsobů komunikace
Kompetence sociální a personální:
- vedení k vzájemné spolupráci při řešení problémů
- vedení k pochopení nutnosti respektovat se navzájem
Kompetence občanské:
- vedení k umění vcítit se do situace druhého
- usměrňování počínající profilace
- vedení k objevování mezilidských hodnot
Kompetence pracovní:
- vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech využívaných nástrojů a materiálů
- vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě
- předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů
- vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci
- vedení k plnění svých povinností, a to soustavně a trpělivě
- vedení k hospodárnosti při práci (s materiálem, energií…)
Pracovní výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








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

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ŠVP výstupy
Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a
skládat papír, vytváří jednoduché prostorové tvary z
papíru.
Dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní
materiál.
Vytváří jednoduché výrobky z textilu.
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Naučí se jednoduchý pracovní postup, napodobí průběh
předváděné práce.
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti Dovede sestavovat stavebnicové prvky, umí montovat a
při práci se stavebnicemi
demontovat stavebnici.
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
Zvládne základní péči o pokojové květiny, dovede je
pojmenovat.
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
Zvládne základy správného stolování a společenského
chování.
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při Umí mačkat, trhat, lepit, s dopomocí stříhat a překládat
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří papír, naučí se s dopomocí navlékat a při sběru třídit
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
přírodní materiál, snaží se vytvořit jednoduché výrobky z
netradičních materiálů
textilu.
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Zvládne napodobit průběh předváděné práce.
(mdú)
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti Naučí se sestavovat stavebnicové prvky.
při práci se stavebnicemi (mdú)
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých Zvládne s dopomocí základní péči o pokojové rostliny.
ročních obdobích a popíše jeho výsledky
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování
Naučí se základy správného stolování a společenského
chování.
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Práce s drobným materiálem – papír.
Práce s drobným materiálem – přírodniny.
Práce s drobným materiálem – textil.

Práce s drobným materiálem.
Konstrukční činnosti.
Konstrukční činnosti – montáž, demontáž.
Pěstitelské práce – pěstování rostlin, zalévání, otírání
listů.
Příprava pokrmů – příprava jednoduchých pokrmů.
Práce s drobným materiálem - papír, přírodniny, textil.

Práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti.
Konstrukční činnosti- montáž a demontáž.
Pěstitelské práce - pěstování rostlin, zalévání, otírání
listů.
Příprava jednoduchých pokrmů.

2. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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2. ročník






RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a
skládat papír, vytváří jednoduché prostorové tvary z
papíru.
Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a
třídit při sběru přírodní materiál.
Zvládá navléknout jehlu, udělat uzel, šít zadním stehem,
přišívat knoflíky.
Umí stříhat textil, slepit textil, vyrobí jednoduchý textilní
výrobek.
Dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce.

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Naučí se jednoduchý pracovní postup, napodobí průběh
předváděné práce.
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti Dovede sestavovat stavebnicové prvky, umí montovat a
při práci se stavebnicemi
demontovat stavebnici.
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a Zvládá pozorování a hodnocení výsledků pozorování.
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
Zvládne připravit tabuli pro jednoduché stolování,
připraví jednoduchý pokrm.
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
Zvládne základní péči o pokojové květiny, dovede je
pojmenovat.
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
Chová se vhodně při stolování.
Zvládne první pomoc při úrazu.
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat a překládat, s dopomocí
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří vystřihovat a skládat papír, naučí se navlékat a při sběru
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
třídit přírodní materiál, dovede vytvořit jednoduché

Učivo
Práce s drobným materiálem – papír, karton.
Práce s drobným materiálem – přírodniny.
Práce s drobným materiálem – textil.

Hygiena a bezpečnost práce.

Práce s drobným materiálem.
Konstrukční činnosti.
Konstrukční činnosti – montáž, demontáž.
Pěstitelské práce – pěstování rostlin, zalévání, otírání
listů, kypření, zasévání semen.
Příprava pokrmů – příprava jednoduchých pokrmů,
studená kuchyně, základní vybavení kuchyně.
Pěstitelské práce – pěstování rostlin, zalévání, otírání
listů, kypření, zasévání semen.
Hygiena a bezpečnost práce.
Práce s drobným materiálem - papír, přírodniny, textil.
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netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
(mdú)
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi (mdú)
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny (mdú)
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování (mdú)

2. ročník
výrobky z textilu.
Zvládne průběh předváděné práce.

Práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti.

Naučí se montovat a demontovat stavebnici.

Konstrukční činnosti- montáž a demontáž.

Zvládá základní péči o pokojové rostliny, s dopomocí je
umí pojmenovat.
Zvládne základy správného stolování a společenského
chování.

Pěstitelské práce - pěstování rostlin, zalévání, otírání
listů.
Příprava jednoduchých pokrmů.

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
Dokáže zhotovit jednoduché výrobky pomocí
předměty z tradičních i netradičních materiálů
elementárních dovedností a činností.
Rozpozná jednoduché pracovní nářadí a dovede s ním
zacházet.
Porovná vlastnosti zpracovaného materiálu.
Prokazuje samostatnost v úpravě pracovního místa,
udržuje čistotu a pořádek.
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Napodobí průběh předváděné práce, dovede poznat
způsob a použití jednoduché operace.
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti Dovede bezpečně zacházet s díly stavebnice, sestavuje
při práci se stavebnicemi
jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, plánku,
návrhu.
Umí pracovat ve skupině.

Učivo
Práce s drobným materiálem – papír a karton, textil,
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic.
Hygiena a bezpečnost práce.

Práce s drobným materiálem.
Jednoduché pracovní postupy.
Konstrukční činnosti – montáž, demontáž, sestavování
modelů, grafická komunikace.
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ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

3. ročník
Prokazuje samostatnost v úpravě pracovního místa,
udržuje čistotu a pořádek.
Zvládne jednoduché pěstitelské práce.
Zvládne základní péči o pokojové květiny, dovede je
pojmenovat

Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, pěstování
rostlin ze semen v místnosti, na zahradě, rostliny
jedovaté, alergie.
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a Vede si jednoduché kolektivní záznamy.
Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování
zhodnotí výsledky pozorování
rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, pěstování
rostlin ze semen v místnosti, na zahradě, rostliny
jedovaté, alergie.
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
Orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví
Příprava pokrmů – jednoduchá úprava stolu.
samostatně jednoduchý pokrm.
Pravidla správného stolování, vybavení kuchyně,
hygiena a bezpečnost práce.
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při Naučí se vytvořit jednoduché výrobky, dokáže poznat
Práce s drobným materiálem - papír, karton, textil,
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduché pracovní nářadí a dopomocí s ním zacházet, dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic.
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
rozpozná vlastnosti zpracovávaného materiálu. Zvládne Hygiena a bezpečnost práce.
netradičních materiálů
s dopomocí upravit pracovní místo a udržovat čistotu a
pořádek.
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Dokáže poznat a napodobit způsob použití jednoduché Práce s drobným materiálem, jednoduché pracovní
(mdú)
operace.
postupy.
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti Umí zacházet s díly stavebnice, naučí se sestavovat
Konstrukční činnosti- montáž a demontáž, sestavování
při práci se stavebnicemi (mdú)
jednoduché modely, zvládne pracovat ve skupině.
modelů, grafická komunikace.
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých Prokazuje schopnost základní péče o pokojové rostliny a Pěstitelské práce-pěstování rostlin, zalévání, otírání
ročních obdobích a popíše jeho výsledky
umí pojmenovat jejich základní druhy,s dopomocí
listů.
udržuje pořádek a hygienu pracovního místa.
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování
Naučí se s dopomocí připravit tabuli pro jednoduché
Příprava pokrmů - příprava jednoduchých pokrmů,
stolování.
studená kuchyně, základní vybavení kuchyně, hygiena
a bezpečnost práce.
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování (mdú)
Dokáže se vhodně chovat při stolování,naučí se první
Pravidla správného stolování, vybavení kuchyně,
pomoc při úrazu.
hygiena a bezpečnost práce.
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Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi Provádí přiměřené praktické činnosti s daným
a postupy na základě své představivosti různé výrobky materiálem.
z daného materiálu
Dovede pozorovat jednotlivé materiály a objasňovat
vlastnosti.
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým Zvládá základní dovednosti v práci s technickými
materiálem prvky lidových tradic
materiály.
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a Dovede vybrat vhodný pracovní nástroj, pomůcku,
náčiní vzhledem k použitému materiálu
nářadí, používá složitější pracovní nářadí a pomůcky.
Dovede vyrobit podle jednoduchých pomůcek nářadí.
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
Hlásí každé poranění a dovede ošetřit jednoduché
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
zranění.
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, Řeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem,
jednoduchého náčrtu
předlohou.
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
Montuje a demontuje stavebnici.
jednoduchou montáž a demontáž
Pracuje podle své vlastní představy.
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
Zná základy péče o jednotlivé rostliny, zná rozdíl mezi
pokojové i jiné rostliny
setím a sázením.
Zná jedovaté a nebezpečné pokojové rostliny.
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
Pozoruje a dovede ošetřovat pokojové rostliny.
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

Učivo
Práce s drobným materiálem – papír a karton, textil,
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů.

Využití tradic, lidové zvyky, tradice a řemesla,
jednoduché technické náčrty.
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy.
Hygiena a bezpečnost práce.

Práce s návodem, grafická komunikace, jednoduché
technické náčrty, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Konstrukční činnosti – práce se stavebnicemi (plošné,
prostorové, konstrukční) – montáž, demontáž.
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, bezpečnostní
předpisy, první pomoc.
Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin.
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ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

4. ročník
Pozná jednoduché pěstitelské nářadí, používá vhodné
pracovní nástroje a náčiní.

Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin.
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
Dodržuje pracovní řád při práci s nástroji – pomůckami. Hygiena a bezpečnost práce.
práce; poskytne první pomoc při úrazu
Dodržuje pořádek na pracovním místě, bezpečnost a
hygienu práce
Hlásí každé poranění a dovede ošetřit jednoduché
zranění.
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
Pochopí přípravu tabule pro jednoduché stolování.
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr,
nákup a skladování potravin, technika práce v kuchyni,
historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr,
nákup a skladování potravin, technika práce v kuchyni,
historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy Naučí se přiměřené praktické činnosti s daným
Práce s drobným materiálem - papír, karton, textil,
různé výrobky z daného materiálu
materiálem a s dopomocí se učí zvládat základní
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
dovednosti s technickými materiály, pozoruje jejich
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
vlastnosti.
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
řemesla, jednoduché technické náčrty.
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým Dokáže s dopomocí vybrat vhodný pracovní nástroj,
Práce s drobným materiálem - papír, karton, textil,
materiálem vlastní fantazii
pomůcku, nářadí.
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
řemesla, jednoduché technické náčrty.
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a Umí udržovat pořádek na pracovním místě, naučí se
Práce s drobným materiálem - papír, karton, textil,
náčiní vzhledem k použitému materiálu (mdú)
hlásit každé poranění, zná zásady první pomoci při
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
drobném poranění.
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
řemesla, jednoduché technické náčrty.
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
Zvládne práci s předlohou, montuje a demontuje
Konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi (plošné,

404

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Objevná cesta dětí II.
Pracovní výchova
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu (mdú)
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při drobném poranění
ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá
postupy pro pěstování vybraných rostlin

4. ročník
stavebnici.
Učí se zvládnout práci podle své představy.
Zvládne nahlásit každé poranění a s dopomocí dovede
ošetřit jednoduché zranění, umí poskytnout
jednoduchou první pomoc.
Zvládne základní péči o pokojové rostliny, které
pojmenuje, s dopomocí zvládne jednoduchý kolektivní
záznam.

prostorové, konstrukční) - montáž a demontáž.
Práce s návodem, grafická komunikace, jednoduché
technické náčrty.
Bezpečnostní předpisy, první pomoc.

Pěstitelské práce-základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, pěstování
rostlin ze semen místnosti, na zahradě, rostliny
jedovaté, alergie.
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
Zvládne dodržet zásady hygieny a bezpečnosti
Pěstitelské práce-základní podmínky pro pěstování
správné pomůcky, nástroje a náčiní (mdú)
práce,nahlásí každé poranění či úraz.
rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, pěstování
rostlin ze semen místnosti, na zahradě, rostliny
jedovaté, alergie.
ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně
Pozná s dopomocí základní vybavení kuchyně.
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr,
nákup a skladování potravin, technika práce v kuchyni,
historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
Naučí se samostatnosti při přípravě jednoduchého
Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla
(mdú)
pokrmu studené kuchyně.
správného stolování, vybavení kuchyně, hygiena a
bezpečnost práce.
ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a Samostatně upraví pracovní místo a udržuje na něm
Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla
společenského chování při stolování
pořádek a s dohledem bezpečnost práce, dokáže ošetřit správného stolování, vybavení kuchyně, hygiena a
bezpečnost práce.
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, jednoduché poranění.
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (mdú)
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník





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





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi Provádí přiměřené praktické činnosti s daným
a postupy na základě své představivosti různé výrobky materiálem.
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým Dovede pozorovat jednotlivé materiály a objasňovat
materiálem prvky lidových tradic
vlastnosti.
Zvládá základní dovednosti v práci s technickými
materiály.
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Dovede vybrat vhodný pracovní nástroj, pomůcku,
nářadí, používá složitější pracovní nářadí a pomůcky.
Dovede vyrobit podle jednoduchých pomůcek nářadí.

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny

Hlásí každé poranění a dovede ošetřit jednoduché
zranění.

Řeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem,
předlohou.
Montuje a demontuje stavebnici.
Pracuje podle své vlastní představy.
Zná základy péče o jednotlivé rostliny, zná rozdíl mezi
setím a sázením.

Učivo
Práce s drobným materiálem – papír a karton, textil,
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
řemesla, jednoduché technické náčrty.
Práce s drobným materiálem – papír a karton, textil,
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
řemesla, jednoduché technické náčrty.
Práce s drobným materiálem – papír a karton, textil,
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
řemesla, jednoduché technické náčrty.
Práce s návodem, grafická komunikace, jednoduché
technické náčrty, bezpečnostní předpisy, první pomoc.

Práce s návodem, grafická komunikace, jednoduché
technické náčrty, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Konstrukční činnosti – práce se stavebnicemi (plošné,
prostorové, konstrukční) – montáž, demontáž.
Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin. Rostliny jedovaté, rostliny jako
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5. ročník

drogy, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
Pozoruje a dovede ošetřovat pokojové rostliny.
Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
Zná jedovaté a nebezpečné pokojové rostliny.
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin. Rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
Pozná jednoduché pěstitelské nářadí, používá vhodné
Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování
správné pomůcky, nástroje a náčiní
pracovní nástroje a náčiní.
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin. Rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
Dodržuje pořádek na pracovním místě, bezpečnost a
Práce s návodem, grafická komunikace, jednoduché
práce; poskytne první pomoc při úrazu
hygienu práce.
technické náčrty, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Pochopí přípravu tabule pro jednoduché stolování.
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr,
nákup a skladování potravin, technika práce v kuchyni,
historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr,
nákup a skladování potravin, technika práce v kuchyni,
historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
Dodržuje pracovní řád při práci s nástroji – pomůckami. Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr,
společenského chování
nákup a skladování potravin, technika práce v kuchyni,
historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
Dodržuje pořádek na pracovním místě, bezpečnost a
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr,
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; hygienu práce
nákup a skladování potravin, technika práce v kuchyni,
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
Hlásí každé poranění a dovede ošetřit jednoduché
historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
zranění.
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy Zvládne přiměřené praktické činnosti s daným
Práce s drobným materiálem - papír, karton, textil,
různé výrobky z daného materiálu
materiálem a učí se samostatně zvládat základní
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
dovednosti s technickými materiály, pozoruje jejich
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
vlastnosti.
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
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ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu (mdú)
užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním
místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při drobném úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu (mdú)
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním
místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při drobném úrazu
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská
pozorování

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní (mdú)

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
(mdú)

5. ročník
řemesla, jednoduché technické náčrty.
Učí se vybrat vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí. Práce s drobným materiálem - papír, karton, textil,
dřevo, přírodniny, vlastnosti materiálů, využití tradic,
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy, lidové zvyky, tradice a
řemesla, jednoduché technické náčrty.
Umí udržovat pořádek na pracovním místě, naučí se
Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr,
hlásit každé poranění, zná zásady první pomoci při
nákup a skladová ní potravin, technika práce v
drobném poranění.
kuchyni, historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Pracuje s menší chybovostí s plánkem, umí montovat a Konstrukční činnosti -práce se stavebnicemi (plošné,
demontovat stavebnici.
prostorové, konstrukční) - montáž a demontáž.
Zvládá s dopomocí práci podle své představy.
Práce s návodem, grafická komunikace, jednoduché
technické náčrty.
Zvládne nahlásit každé poranění a s dopomocí dovede
Bezpečnostní předpisy, první pomoc.
ošetřit jednoduché zranění, umí poskytnout
jednoduchou první pomoc.
Zná základy péče o pokojové rostliny, které pojmenuje, s Pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování
dopomocí zvládne jednoduchý kolektivní záznam.
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin, rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Učí se znát jednoduché pěstitelské nářadí.
Pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin, rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Zná základní vybavení kuchyně, umí připravit
Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr,
jednoduchou tabuli pro stolování.
nákup a skladová ní potravin, technika práce v
kuchyni, historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Pochopí přípravu jednoduchého studeného pokrmu.
Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr,
nákup a skladová ní potravin, technika práce v
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ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě

uplatňuje zásady správné výživy

5. ročník
kuchyni, historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Zná pravidla správného stolování, umí se chovat u stolu. Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr,
nákup a skladová ní potravin, technika práce v
kuchyni, historie a význam, jednoduchá úprava stolu,
bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Pod kontrolou dodržuje pracovní řád a bezpečnost při
Bezpečnostní předpisy, první pomoc.
práci s nástroji, zvládne udržet pořádek pracovních
ploch, hlásí každé poranění a zná zásady jednoduché
první pomoci při drobném zranění.
Zvládne dodržet zásady hygieny a bezpečnosti práce,
Pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování
hlásí každé poranění či úraz.
rostlin, půda a její zpracování, osivo, výživa rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě,
pokojových rostlin, rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, bezpečnostní předpisy, první pomoc.
Uplatňuje zásady správné výživy.
Zdravá výživa.

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování Správně popíše jednotlivé postupy při pěstování rostlin. Základní podmínky pro pěstování, půda a její
vybraných rostlin
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy.
Zelenina, osivo, sadba, podmínky a zásady pěstování.
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
Ovocné rostliny, druhy ovocných rostlin, způsob
vybraných rostlin (mdú)
pěstování, uskladnění a zpracování.
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
Vhodně používá vypěstované rostliny jako dekoraci.
Okrasné rostliny, základy ošetřování pokojových
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ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a
využívá je k výzdobě
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu (mdú)
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty (mdú)
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném
úrazu
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech,
nástrojích a pracovních postupech; provádí
jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
(mdú)
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při

6. ročník

Vybere vhodné pracovní pomůcky, označí pomůcky u
kterých je nutné provést údržbu.

Vysvětlí zásady chovu drobných zvířat.
Zvládá dodržení technologické kázně, je schopen
poskytnout, základní první pomoc při poranění
zvířetem.

květin, pěstování vybraných květin, květina v exteriéru
a interiéru (hydroponie, bonsaje), jednoduchá vazba.
Základní postupy opracování daných materiálů (dřevo,
kov, plasty). Znalost nářadí a nástrojů pro efektivní
práci s daným materiálem.
Chovatelství - chov zvířat v domácnosti, podmínky
chovu.
Hygiena a bezpečnost chovu, kontakt se známými a
neznámými zvířaty.

Samostatně dokáže provádět základní technické
operace.

Práce s technickými materiály a jejich užití v praxi
(dřevo, kov, plasty).

Zvolí správně pracovní nástroj vhodný k opracování
daného materiálu.

Základní postupy opracování daných materiálů (dřevo,
kov, plasty). Znalost nářadí a nástrojů pro efektivní
práci s daným materiálem.

Rozčlení si práci do jednotlivých technologických úseků. Organizace práce, časové rozvržení a následnost
pracovního postupu.
Uvědomuje si zásady bezpečnosti práce, dokáže
poskytnout základní první pomoc.

První pomoc při úrazech, bezpečnostní předpisy a
postupy.
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práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu (mdú)
ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou
dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a
návodech
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
stabilitu aj.
dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti
správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a
pomůcky
zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu

6. ročník

Samostatně dokáže vytvořit pracovní postup
jednoduché součástky, vyhodnotí jejich funkčnost.

Sestavování jednoduchých modelů podle návodu.

Aplikuje v praxi znalosti dosažené při výuce, dokáže číst
z technických výkresů.
Samostatně vytvoří pracovní postup pro jím navržený
výrobek.
Pozná různé druhy dřeva a kovů.
Zvolí správné pomůcky.

Technické výkresy, náčrty, informace, dokumentace.

Zvolí postup opracování daného materiálu.

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Práce se stavebnicí (konstrukční, elektrotechnické),
tvorba konstrukčních prvků, montáž, demontáž.
Dřevo, kov, plasty.
Znalost nářadí a nástrojů pro efektivní práci s daným
materiálem.
Základní postupy opracování daných materiálů (dřevo,
kov, plasty).

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního
styku
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
(mdú)
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu,
používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

7. ročník
ŠVP výstupy
Umí sestavit vyrovnaný rozpočet domácnosti, má
představu o příjmech a výdajích v domácnosti.

Učivo
Provoz a údržba domácnosti, finance v domácnosti,
rozpočet, příjmy a výdaje, úspory, hotovostní a
bezhotovostní
platební styk, ekonomika domácnosti.

Má základní znalosti o vzniku a vývoji oděvu. Ovládá
základy historie odívání.

Údržba oděvů a textilií, kultura a historie odívání.

Používá úklidové prostředky. Orientuje se v
problematice ekologické likvidace odpadů.

Úklid domácnosti.

Odpad a jeho ekologická likvidace, ochrana životního
prostředí.

Má základní dovednosti a návyky při práci s el.
spotřebiči.

Elektrotechnika v domácnosti, el. spotřebiče,
elektronika, funkce, ovládání a užití.

Dbá na bezpečnost při práci s el. spotřebiči.

Ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika provozu el.
spotřebičů.

Zvládá poskytnutí první pomoci při zásahu el. proudem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Orientuje se v návodech použití el. spotřebičů.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
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ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
(mdú)
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče (mdú)
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a
obsluhy u stolu

7. ročník
Má představu o předpisech a hygienických pravidlech.

Bezpečnost a hygiena provozu.

Používá odpovídající technologii při přípravě pokrmů.

Kuchyně – základní vybavení.

Orientuje se v základním vybavení kuchyně.

Udržování pořádku a čistoty při přípravě pokrmů.

Využívá znalostí o výživě člověka.

Výběr, nákup, skladování potravin.

Organizuje a plánuje pracovní činnosti.

Výběr, nákup, skladování potravin.

Zvládá pracovní postupy při přípravě pokrmů.

Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů.

Získává poznatky o úpravě pokrmů.

Sestavování jídelníčku podle zásad správné výživy.

Vytváří příjemné prostředí při stolování.

Vhodná sestava jídel, kuchařské knihy, národní
kuchyně.
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ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a
obsluhy u stolu

7. ročník
Ovládá základní principy stolování a obsluhy u stolu.

Úprava stolu, jednoduché prostírání. Obsluha a
chování u stolu. Slavnostní stolování. Zdobné prvky a
květiny na stole.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Nutnost třídění odpadů v domácnosti i ve škole - diskuse.
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost Zvládá základní principy sebepoznání.
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech

Učivo
Sebepoznání, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a
schopnost, sebehodnocení, způsoby myšlení,
zkoumání vlastního myšlení, rozhodování, akční
plánování, adaptace na životní změny, rozhodování z
hlediska budoucnosti.
Získává konkrétní představu o základech pracovních
Charakter pracovních činností. Kvalifikační
činností ve vybraných oblastech.
předpoklady. Zdravotní předpoklady. Rovnost
pracovních příležitostí.
Pracovní možnosti absolventa. Vyhledávání informací,
třídění, využití.
Objasní pojem trh práce. Jednoduše vysvětlí zákonitosti Trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních
na trhu práce. Zařazuje druhy povolání do tří kategorií: prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy
primární, sekundární, terciární sféra. Objasní
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní
problematiku diskriminace na trhu práce. Dodržuje
a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce.
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vybraných profesí, v učebních oborech a středních
školách

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní,
případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám
běžného života
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání

8. ročník
zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy, dodržuje technologickou kázeň. Má
konkrétní představu o základech pracovních činností ve
vybraných oblastech. Posuzuje výhody a nevýhody
různých forem podnikání. Charakterizuje drobné a
soukromé podnikání.
Posoudí a zhodnotí své možnosti v oblasti profesní
orientace, zná základní principy a požadavky při volbě
povolání.

Podnikání - druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání.

Volba profesní orientace - základní principy; vlivy na
volbu profesní orientace; informační základna pro
volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb.
Možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby.
Zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu),
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu,
pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřady práce; práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Analyzuje a využívá profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání. Objasní práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zhodnotí
význam poradenských služeb při volbě povolání.
Zhodnotí pracovní příležitosti ve svém regionu. Uvádí
nejbližší úřad práce a posuzuje jeho význam při
zprostředkování práce.
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost Ovládá způsoby prezentace své osoby při vstupu na trh Profesní životopis
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
práce. Sestaví svůj profesní životopis.
ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích
prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání
byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci Zhodnotí význam poradenských služeb při volbě
Informační základna pro volbu povolání, práce s
v případě neúspěšného hledání zaměstnání
povolání. Zhodnotí pracovní příležitosti ve svém regionu. profesními informacemi a využívání poradenských
služeb.
byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a
Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci,
Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.
zaměstnavatelů
hygienická pravidla a předpisy, dodržuje technologickou
kázeň.
Má konkrétní představu o základech pracovních činností
ve vybraných oblastech. Objasní práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání ve skupině, hledání výhod v odlišnostech.
Chyby při poznávání lidí, rovnost příležitostí, problematika „Genderu“.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Formou testu určení temperamentu, postojů a hodnot.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Práce na PC – vyhledávání pracovních příležitostí v regionu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Myšlenková mapa – představa budoucího povolání (klady a zápory).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Situační scénky – pohovor uchazeče o zaměstnání.

Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.

5.22 Dramatická výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Dramatická výchova
Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím prvků a
postupů dramatického umění. Využívá především dramatické improvizace, jež je založena na lidské
schopnosti jednat v navozených situacích, jako by byly skutečné. V dramatických hrách dostávají děti
příležitost zažít situace, se kterými se mohou v životě skutečně setkat a které si tak mohou předem
prozkoumat a připravit se na ně, s možností děj ve hře znovu opakovat, vyzkoušet různé možnosti řešení a
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Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Dramatická výchova
vybrat z nich to nejlepší. Mají možnost vyzkoušet si i roli někoho jiného a podívat se na problém jeho
očima. To jim dovoluje zažít a pochopit množství lidských citů, myšlenek a názorů, hledat skutečné motivy
jednání, naučit se v nich orientovat a odpovědně se rozhodovat. Dramatická výchova pomáhá utvářet
vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního
porozumění a spolupráce. Nepominutelný je její rozměr etický. Staví na vlastní zkušenosti a prožitku, proto
je její účinek hluboký a trvalý.
V jádru toho, co zkoumá, sdílí dramatická výchova zájmy zejména s českým jazykem, prvoukou, výtvarnou a
hudební výchovou a může jimi prolínat. Mnoha jejich prvků a postupů lze užívat v těchto předmětech i jako
metody práce.
Svým důrazem na aktivitu a rozvíjení sociability, vnímavosti, imaginace a tvořivosti se stává dramatická
výchova důležitou součástí výuky v obecné škole, protože vyvažuje a doplňuje soustředěnost jiných
předmětů na rozvíjení logicko-deduktivních, analytických a intelektuálních složek myšlení.
Předmět dramatická výchova je vyučován v 1. - 2. ročníku vždy s dotací 1 hodina týdně.



Dramatická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žáci : učíme srovnávat, kriticky posuzovat vlastní výsledky.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové : poznávají a objevují vše, co je zajímá a v čem by chtěli uspět..
kompetence žáků
: propojují nově získané informace s předešlými zkušenostmi.
Učitel : učí umění posoudit vlastní pokrok, úspěch, neúspěch.
: motivuje žáky pro celoživotní učení.
: zprostředkovává pohled na umění jako na způsob poznávání světa
Kompetence k řešení problémů:
Žáci : upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích.
: předvídají, jaké situace mohou nastat při řešení jednoduchých problémů.
: poznávají a ovlivňují svou jedinečnost.
: utváří si komplexnější pohled na nejrůznější společenské a kulturní jevy.
Učitel : vede žáky k tomu, aby byli schopni vytvořit si názor na to, co je vkusné,
nevkusné, vhodné a nevhodné.
: podporuje využívání získaných vědomostí, dovedností a zkušeností.
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Dramatická výchova
Kompetence komunikativní:
Žáci : dokáží pojmenovat pozorované skutečnosti a zachytit je ve vlastních
projevech, názorech a výtvorech.
: při popisu situací nebo vyprávění příběhů ze života postupují chronologicky od
počátku do konce.
: srozumitelně interpretují své myšlenky.
Učitel : vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání,
k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci.
: podporuje u žáků prezentace jejich myšlenek a názorů.
: vede žáky k umění poslouchat a naslouchat, udržovat pozorné ticho, nezasahovat do projevu druhého.
: rozvíjí hlasovou kulturu, učí práci s dechem.
Kompetence sociální a personální:
Žáci : podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu.
: respektují názory druhých.
: přispívají k diskusi.
: ochotně vyhoví při žádosti o pomoc.
: oceňují úspěchy ostatních.
Učitel : vede žáky k oceňování svých názorů a přínosů.
: vede žáky k ohleduplnosti a vzájemné úctě.
: učí věcně argumentovat.
: vede žáky k vytvoření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný
rozvoj.
Kompetence občanské:
Žáci : odmítají útlak a hrubé zacházení.
: respektují základní jednoduchá pravidla trvale udržitelného života
: odmítá projevy sociálně patologických jevů a oceňujeme schopnost se proti
nim postavit.
Učitel : vede žáky k respektování pravidel.
: motivuje žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění a sportovních aktivit.
: motivuje žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody.
: pomáhá u žáků vytvářet zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví a život člověka.
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Dramatická výchova
: učíme žáky kultuře projevu, neskákat druhým lidem do řeči, zdokonalujeme
umění naslouchat
: podporuje individuální zájem žáků o kulturní dění
Kompetence pracovní:
Žák: poznává různé obory lidského konání, získává informace o různých profesích.
: dodržuje stanovená pravidla.
Učitel : vede k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
: organizuje práci ve skupinách.
: učíme využít znalosti získané na ZŠ pro svůj vlastní rozvoj

Dramatická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
DV-3-1-01 zvládá základy správného tvoření dechu,
hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže
hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a
rozpoznávat je v chování druhých

DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a
přirozeně v nich jedná
DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě
vlastního jednání

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Pracuje uvědoměle s hlasem
( nasazení hlasu, tón hlasu podle
emocí).
Správně artikuluje.
Uvědoměle pracuje s dechem.
Dodržuje správné držení těla, pomocí těla vyjadřuje
emoce.
Zapojuje se do her.
Sdílí s dětmi radost ze hry.
Na základě vlastní zkušenosti a její reflexe pochopí
význam pravidel.
Umí přiznat chybu.

Učivo
Psychosomatické dovednosti – práce s dechem,
správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a
neverbální komunikace.
Relaxační cvičení – fyzické a psychické uvolnění,
relaxační cviky, správné dýchání.

Pravidla – jejich význam a nutnost dodržování.
Herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava.
Pravidla – jejich význam a nutnost dodržování.
Herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava.
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Dramatická výchova
DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a
přirozeně v nich jedná
DV-5-1-02 pracuje s pravidly hry a jejich variacemi;
dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a
přesvědčivě jednat
DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní
situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje
prezentace ostatních

1. ročník
Je schopen vstupovat do jednoduchých rolí a jednat v
nich.
Bezpečně rozlišuje herní a reálnou situaci.

Herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava.

Účastní se činností, které vyžadují spolupráci ve
Práce ve skupinách – spolupráce, respektování
dvojicích a menších skupinkách.
druhých.
Respektuje názory druhých.
Dokáže se podřídit většině.
DV-3-1-05 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z
Navštíví několik typů divadelních představení. Ujasní si Základní divadelní druhy – činohra, loutkové divadlo a
dramatického díla (divadelního, filmového,
rozdíly mezi činohrou a loutkovým divadlem. Vyzkouší si jejich výrazové prostředky.
televizního, rozhlasového)
v dramatických improvizacích výrazové prostředky
uvedených forem. Vyjádří slovy i pohybem dojem z
dramatického díla.
DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní Spolupodílí se na tvorbě jevištní situace. Dokáže
Jevištní situace – tvorba, prezentace, reflexe a
situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje
prezentovat jevištní situaci, se zájmem sleduje
hodnocení.
prezentace ostatních
prezentace ostatních, je schopen základní reflexe a
hodnocení.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Seznamovací hry s křestními jmény, píseň „Seznámení“.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
9Pantomima
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Hra v roli.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Jednoduchá improvizace na dané téma – škola, rodina, nemocnice.
Dramatická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník



Kompetence k učení
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Dramatická výchova

2. ročník







RVP výstupy
DV-3-1-01 zvládá základy správného tvoření dechu,
hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže
hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a
rozpoznávat je v chování druhých

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Pracuje uvědoměle s hlasem (nasazení hlasu, tón hlasu
podle emocí). Správně artikuluje. Uvědoměle pracuje s
dechem.
Dodržuje správné držení těla, pomocí těla vyjadřuje
emoce.

DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a
přirozeně v nich jedná

Zapojuje se do her. Sdílí s dětmi radost ze hry.

DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě
vlastního jednání
DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a
přirozeně v nich jedná

Na základě vlastní zkušenosti a její reflexe pochopí
význam pravidel. Umí přiznat chybu.
Je schopen vstupovat do jednoduchých rolí a jednat v
nich. Bezpečně rozlišuje herní a reálnou situaci.

Učivo
Psychosomatické dovednosti – práce s dechem,
správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a
neverbální komunikace.
Relaxace a uvolnění – relaxační cviky, upevnění
správného dýchání, držení těla, psychomotorika.
Pravidla – jejich význam a nutnost dodržování.
Herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava.
Jednoduché improvizace – modelové situace z
různého prostředí a různých profesí. Rámcové
náměty: škola - nádraží - letiště - obchodní dům nemocnice - zoo apod.
Pravidla – jejich význam a nutnost dodržování.
Herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava.
Pravidla – jejich význam a nutnost dodržování.
Herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava.

Účastní se činností, které vyžadují spolupráci ve
dvojicích a menších skupinkách. Respektuje názory
druhých. Dokáže se podřídit většině.
DV-3-1-05 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z
dramatického díla (divadelního, filmového,
televizního, rozhlasového)

Práce ve skupinách – spolupráce, respektování
druhých.
Práce ve skupině – spolupráce, vedoucí role,
skupinové techniky.
Navštíví několik typů divadelních představení. Ujasní si Základní divadelní druhy – činohra, loutkové divadlo a
rozdíly mezi činohrou a loutkovým divadlem. Vyzkoušet jejich výrazové prostředky.
si v dramatických improvizacích výrazové prostředky
uvedených forem. Dokáže vyjádřit slovy i pohybem
dojem z dramatického díla.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Dramatická výchova

2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Kontaktní hry, pocitové hry, vžívání se do pocitů druhého.

Pozn.

Výstupy

a

učivo

pokrývající

minimální

doporučenou

úroveň

jsou

označeny

kurzívou.
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Pravidla pro hodnocení žáků odpovídají vyhlášce MŠMT č.48/2005 Sb. v platném znění
a v případě novely budou opatřena dodatkem.
Hlavní hlediska:
Je uplatňována zásada - přiměřené náročnosti a pedagogického taktu
-

zohlednění věkových zvláštností žáka

-

zohlednění individuálních potřeb žáka

-

ohledu na kolísavé výkony

-

poskytnutí „druhé šance“

Získávání podkladů pro klasifikaci:
-

soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na
vyučování

-

ústním zkoušením, zkouškou písemnou, praktickou,
pohybovou, testy apod.

-za předem daných kritérií
-pouze z probraného učiva, s přihlédnutím k osobní iniciativě žáka při samostudiu
Významná písemná práce (např.čtvrtletní) přesahující trvání 30 minut smí být pouze
jedna v průběhu jednoho dne, v třídní knize předem zapsána pro informaci ostatních vyučujících
a předem ohlášena žákům s předstihem alespoň jednoho týdne.
Při hodnocení skupinové práce jsou vypracována zvláštní kriteria pro každou hodnocenou činnost
za skupinu nebo jednotlivce.
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Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáka za celé období,
přihlíží se k systematičnosti práce žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru
známek za příslušné období.
Slovní hodnocení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka jsou v případě použití slovního hodnocení
popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách a osobním předpokladům a k věku
žáka.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným
neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Klasifikace i slovní hodnocení

6.2 Kritéria hodnocení
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující naukovou náplní
Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně.
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy
mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho
ústní a písemný projev je správný a přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuse. Je schopen
samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje
demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v rýmu, jeho působení je velmi přínosné. Je
téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák uplatňuje s menšími podněty učitele své poznatky a dovednosti . Myslí správně, v jeho
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez
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podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuse. Je schopen s menší dopomocí studovat vhodné
texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a
provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a
úplnosti osvojených poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuse. Je schopen studovat podle návodu učitele.
Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje nepříliš aktivně, jeho působení je
přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu.
Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti
osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není
tvořivé.Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti,
málo se zapojuje do diskuse. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném
studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze
účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu je
schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, nezapojuje se do diskuse. Chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro
tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu není schopen.
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující výchovnou náplní
Stupeň 1 (výborný)
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Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních
předpokladů a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a
vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost
má vysokou úroveň.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá svých osobních předpokladů, které
úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky
působivý, originální a má je menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje
méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností
v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně
pouze někdy. 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 aktivní zájem o umění,
estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně účinně. Úkoly řeší
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi
malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje
a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá
estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedokáže aplikovat. Neprojevuje
zájem o práci.
Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující naukovou náplní
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky. Má pohotové myšlení, dobře
chápe souvislosti, myslí logicky správně. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Pracuje
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uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu. Vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně.
Umí použít a používá kompenzační pomůcky. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Po zadání
práce pracuje samostatně.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy definice a poznatky. Myslí logicky
správně. Je schopen s menší dopomocí samostatně studovat vhodné texty. Pracuje částečně
aktivně v týmu, jeho působení je přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení
ostatních členů týmu. Vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně. Dovede použít
kompenzační pomůcky. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Po zadání práce učitelem pracuje
s jistotou.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic
a poznatků. Myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby. Je schopen
studovat vhodné texty podle návodu učitele. Pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je
částečně přínosné. Je schopen sebehodnocení a hodnoceno ostatních členů týmu s dopomocí
učitele. Vyjadřuje se obtížně a nepřesně. Dovede použít kompenzační pomůcky s návodem
učitele. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a
poznatků. V myšlení se vyskytují závažné chyby. Je nesamostatný v práci s vhodnými texty. Práce
v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné. Málokdy je schopen sebehodnocení a
hodnocení ostatních členů týmu. Kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a
s chybami. Má velké obtíže při práci s upraveným textem. Závažné chyby dovede s pomocí učitele
opravit.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil Neprojevuje samostatnost myšlení. Je nesamostatný v práci
s vhodnými texty ani s podněty učitele. Nepracuje pro tým. Správného sebehodnocení ani
hodnocení ostatních členů týmu není schopen. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kompenzační pomůcky nedovede využívat ani s návodem
učitele. S upraveným textem nedovede pracovat. Chyby nedovede odstranit ani s pomocí učitele.
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující výchovnou náplní
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Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní, má zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost.
Pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobních předpokladů a velmi úspěšně je rozvíjí.
Jeho projev je esteticky působivý, originální , procítěný a přesný.Osvojené dovednosti, vědomosti
a návyky aplikuje tvořivě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech méně aktivní, převážně samostatný.Úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady.
Projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené dovednosti,
vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní. Nevyužívá dostatečně
svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo tvořivý, často pasivní. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
upokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí
učitele. Projevuje malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech skoro vždy pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené dovednosti a vědomosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje.
Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR
Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená
úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při
hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura
určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě
jdoucích pololetích po zahájení docházky v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého
jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
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Celkové hodnocení
Za klasifikační období je žák na vysvědčení hodnocen celkovým stupněm prospěchu:
- prospěl (a) s vyznamenáním
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebný)
nebo odpovídajícím slovním hodnocením, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré.
- prospěl (a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečný) nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.
- neprospěl (a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečný) nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.
Slovní hodnocení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka jsou v případě použití slovního hodnocení
popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách a osobním předpokladům a k věku
žáka.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným
neúspěchům žáka a jak je překonávat.
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