Příloha č. 1

Školního vzdělávacího programu
Základní školy Dobřany,
příspěvková organizace

Základní vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením –
dobíhající verze
(pro žáky 6. ročníku a vyšší
ve školním roce 2016/17)
Úvod
Pro přílohu č. 1, která upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, plně platí tyto
společné body ze základní části ŠVP (a proto jsou v příloze vynechány):
1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy
3. Charakteristika ŠVP – kromě kapitoly 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy
6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Všechny tyto texty jsou umístěny v úvodních pasážích ŠVP. Značení textů v této příloze je
analogické značení v základní části ŠVP (v číselné řadě jsou vynechány výše uvedené společné
texty).
Základní škola Dobřany vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením v 1. – 9. ročníku, a to
jak ve skupinové integraci v kmenové škole, tak ve speciálních třídách při Psychiatrické nemocnici
zřízených jako škola při zdravotnickém zařízení (zpravidla malotřídní formou výuky). Tato příloha se
týká pouze žáků, kteří jsou ve školním roce v 6. a vyšším ročníku.
Platnost přílohy č. 1 skončí ve školním roce 2019/20, používána bude takto:
 školní rok 2016/17: 6. – 9. ročník
 školní rok 2017/18: 7. – 9. ročník
 školní rok 2018/19: 8. – 9. ročník
 školní rok 2019/20: 9. ročník

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy
(Zpracoval: Mgr.Naděžda Vlasáková, Mgr.Václav Křivanec)
Kompetence komunikativní





vedeme žáky k přesnému a jednoznačnému vyjadřování
společně se žáky rozvíjíme jejich schopnost komunikovat mezi sebou i s cizími lidmi
uplatňujeme ve výuce hraní rolí v modelových situacích, čímž rozvíjíme jejich komunikativní dovednosti
zařazujeme do výuky kooperativní vyučování a vedeme žáky k pochopení důležitosti týmové práce

Kompetence sociální a personální







umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel vzájemného soužití a respektování
vyžadujeme dodržování pravidel, na jejichž vytváření se žáci podíleli
vedeme žáky k umění rozhodování a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu
podporujeme vlastní sebedůvěru u žáků, nasloucháme a vedeme k naslouchání ostatních
zařazujeme modelové situace vedoucí žáky k ohleduplnému chování, nabídnutí pomoci a požádání o ni
vedeme žáky k tomu, aby se nebáli poukázat na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkávají

Kompetence občanské







vedeme žáky k nacházení vlastních chyb, poučení se z nich a případné omluvě
vyžadujeme respektování různých stanovisek, čerpání poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají
vedeme žáky k tomu, aby znali svá práva i povinnosti, dle svých možností se samostatně rozhodovali a
uvědomovali si důsledky svých rozhodnutí
společně se žáky organizujeme tematické projektové dny
při společných aktivitách nacházíme citlivý vztah ke svému prostředí a přírodě
vedeme žáky k uznání rovnocennosti všech etnických skupin a kultur, poznávání jejich odlišností a ke
vzájemnému respektování

Kompetence k učení





vedeme žáky k plánování a organizování vlastního učení
umožňujeme žákům pracovat s informacemi, zpracovávat, třídit je, porovnávat s vlastními znalostmi a
zkušenostmi
seznamujeme žáky s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných informačních a
komunikačních procesů
vedeme žáky k posuzování vlastního pokroku a plánování zdokonalení svého učení

Kompetence k řešení problémů





umožňujeme žákům vyhledávat informace vedoucí k řešení problémů, volit si vlastní pracovní postup
dle svých možností i pořadí úkolů, které je dovedou k cíli
s ohledem na věk vedeme žáky k řešení problémů, ve kterých volí a obhajují vhodné způsoby řešení
na modelových situacích seznamujeme žáky, jak vhodným způsobem obhajovat svá stanoviska
s pocitem zodpovědnosti za případné následky
nasloucháním projevu druhých vedeme žáky k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení
problému

Kompetence pracovní





do výuky co nejvíce zařazujeme pracovní činnosti rozvíjející dovednosti žáků
na konkrétních praktických činnostech vedeme žáky k řešení úkolů z praxe a hodnocení výsledků své
práce z hlediska kvality
umožňujeme žákům propojovat teoretické poznatky s praktickou zkušeností
vyžadujeme od žáků bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení, dodržování
vymezených pravidel, plnění povinností

3.5 Průřezová témata
(Zpracovali: Mgr. Michaela Hlaváčová, Mgr. Václav Křivanec)
Průřezová témata jsou na naší škole realizována formou integrace v jednotlivých vyučovacích předmětech.
V závorkách jsou uvedeny zkratky, které byly použity pro průřezová témata a okruhy průřezových témat
ve vzdělávacích předmětech.

Osobnostní a sociální výchova (OSV)
a) osobnostní rozvoj (OR)

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita

6.
Hv, Z, Vv, Tv,
Ma, Př
Vv, Tv, Rv
Tv, Ma
Tv
Z, Vv, Dě, Pč

7.
Hv, Fy, Vv, Tv,
Ma, Aj
Vv, Tv, Rv
Tv, Ma, Rv
Př, Tv, Rv
Vv, Dě

8.
Hv, Vv, Tv, Ma

9.
Hv, Vv, Tv,
Ma, Che
Vv, Tv, Pč
Tv, Ma
Tv, Pč, Rv
Vv, Dě

Př, Vv, Tv, Pč
Př, Tv, Ma
Tv, Ov
Vv, Dě, Čj

b) sociální rozvoj (SR)
Tématické okruhy
Poznávací schopnosti
Mezilidské vztahy
Komunikace
Spolupráce a soutěživost

6.
Vv,Tv, Ov, Rv
Tv, Dě, Ov, Čj
Hv, Inf, Vv, Tv,
Ma, Ov, Rv, Čj
Tv, Ma

7.
Vv,Tv, Rv
Tv, Dě, Ov, Čj
Hv, Vv, Tv,
Ma, Ov, Rv
Tv, Ma

8.
Vv, Tv, Čj
Tv, Dě
Hv, Vv, Tv, Ma,
Aj
Tv, Ma, Pč

9.
Vv, Tv
Tv, Dě, Čj
Hv, Vv, Tv, Ma, Ov,
Čj
Tv, Ma

c) morální rozvoj (MR)
Tématické okruhy
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

6.
Vv, Tv, Dě, Ma
Dě, Rv

7.
Vv, Tv, Dě, Fy,
Ma, Ov, Rv
Dě, Ov, Rv

8.
Vv, Tv, Dě, Ma

9.
Vv, Tv, Dě,
Ma, Ov
Che, Dě

Dě, Rv

d) výchova demokratického občana (VDO)
Tématické okruhy
Občanská společnost a škola (OSŠ)
Občan, občanská společnost a stát (OOSS)
Formy participace občanů v občanském životě (FPO)
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování (PD)

6.
Hv, Ma, Ov
Dě, Ov
Ov
Ov

7.
Hv, Ma
Ov, Pč

8.
Hv, Ma

9.
Hv, Ma
Che

Ov

Dě

e) výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá (ES)
Objevujeme Evropu a svět (OE)
Jsme Evropané (JE)

f)

6.
Hv, Vv, Čj
Tv
Dě

7.
Hv, Vv, Aj, Čj
Tv, Ov
Ov

8.
Hv, Vv, Pč, Fy
Z, Tv
Př, Z, Dě

9.
Hv, Fy, Vv, Che
Z, Tv, Dě, Pč
Př, Dě, Pč

multikulturní výchova (MKV)

Tématické okruhy
Kulturní rozdíly (diference) (KD)
Lidské vztahy (LV)
Etnický původ (EP)
Multikulturalita (M)
Princip sociálního smíru a solidarity (PSS)

6.
Hv
Z, Vv
Hv

7.
Hv, Dě
Vv, Dě, Ov, Rv
Hv

8.
Hv, Rv
Vv, Ov
Hv

9.
Hv
Vv, Ov, Pč, Aj
Hv, Dě
Che
Pč

Čj

g) environmentální výchova (EV)
Tématické okruhy
Ekosystémy (E)
Základní podmínky života (ZPŽ)
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí (LA)
Vztah člověka k prostředí (VČP)

6.
Z, Př
Př, Z
Vv, Tv, Pč

7.
Př
Př, Z
Z, Vv, Tv,

Př, Hv, Vv, Tv,
Rv, Aj

Hv, Vv, Tv,
Pč, Rv

8.
Z
Z
Př, Fy, Z, Vv,
Tv, Dě, Pč, Fy
Př, Hv, Fy, Z,
Vv, Tv

9.
Z
Pč
Př, Z, Vv, Tv,
Che
Hv, Z, Vv, Tv,
Pč

h) mediální výchova (MV)
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (KČ)
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (IV)
Fungování a vliv médií ve společnosti (FV)
Tvorba mediálního sdělení (TM)

6.
Inf
Vv
Hv
Vv

7.
Vv
Hv, Rv
Vv

8.
Aj
Vv
Hv
Vv

9.
Che, Rv
Vv, Rv
Př, Hv, Dě, Čj
Vv

4. Učební plán pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
4.1 Tabulace učebního plánu
Vyučovací předmět
6.r.

7.r.

2.stupeň
8.r.
9.r.

Český jazyk a
5+2
Čj
literatura
Anglický jazyk
1+1
Aj
Matematika
5
M
Informatika
1
Inf
Dějepis
1
D
Občanská výchova Ov
1
Fyzika
F
Chemie
Ch
Přírodopis
2
Př
Zeměpis
1
Z
Hudební výchova
1
Hv
Výtvarná výchova
1
Vv
Rodinná výchova
1
Rv
Tělesná výchova
3
Tv
Pracovní činnosti
4
Pč
Disponibilní časová dotace
Celková povinná časová
30
dotace

5+1

5+1

4+1

1+1
5
1
1
1
1

1+1
5
1
1
1
1

1
1
1
1
1
3
5

1
1
1
1
0+1
3
6

1+1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0+1
3
5+1

30

31

31

min.

19

disp.

4
20
4
8

+4

1

+5

1

13

8
1

2
12
20

+2

1

+1
12
122

4.2 Poznámky k učebnímu plánu:
Předmět Rodinná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZVLMP.
1

V tabulaci patrno posílení předmětů disponibilními hodinami.

5.1.2 Český jazyk (6. – 9.ročník)
Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková
Úpravu k 30.6.2010 provedly: Mgr. Blanka Eisenhammerová, Mgr. Zdeňka Kollrossová, Ing. Jana
Štěpánková, Mgr. H.Šubrtová

Charakteristika vyučovacího předmětu
Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV-LMP.
Vyučuje se v 6. ročníku 7 hodin týdně, v 7. a 8. ročníku 6 hodin týdně a v 9. ročníku 5 hodin týdně.
Předmět směřuje ke správnému používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka, ke kultivovanému
vyjadřování, podporuje rozvoj smyslového a citového vnímání, směřuje k poznávání různých druhů literatury, k
formulování myšlenek, vede k vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků, rozvíjí paměťové schopnosti.
Předmětem prolínají tato průřezová témata: Výchova demokratického občana, Environmentální
výchova, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v
evropských a globálních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení




Učíme žáky vyhledávat, třídit a propojovat informace
Umožňujeme žákům využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
Vedeme žáky k funkčnímu ovládnutí spisovného jazyka jako prostředku k ústní i písemné komunikaci

Kompetence k řešení problémů



Vedeme žáky ke srozumitelnému formulování myšlenek a vlastních názorů
Učíme žáky s rozvahou řešit konflikty a nedorozumění, reagovat odpovídajícím způsobem

Kompetence komunikativní





Vedeme žáky k užívání srozumitelné formy ústního i písemného spisovného jazyka
Nacvičujeme dorozumívání v běžných i výjimečných situacích formou spisovného jazyka
Rozvíjíme u žáků řečové schopnosti, formulování myšlenek, vyjádření emocí a estetických dojmů

Kompetence sociální a personální
 Vedeme žáky k uplatňování systému hodnocení pro individuální i skupinovou práci
 Při práci učíme žáky formulovat svůj názor a vyslechnout i přijmout názor odlišný
 Pomáháme žákům získávat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti, učíme je kultivovaně prezentovat
výsledky své i skupiny

Kompetence občanské






Vedeme žáky k ochraně osobního majetku i majetku ostatních a školy
Formujeme u žáků volní jednání a kladné charakterové rysy, posilujeme sebekontrolu a zvládání
stresových situací
Učíme žáky poznávat rozdíly mezi lidmi, učíme je toleranci a respektování názorů druhých
Vedeme žáky k dodržování pravidel ve třídě, ve škole i mimo školu

Kompetence pracovní




Vedeme žáky k dokončování stanovené práce
Umožňujeme žákům hodnotit vlastní práci i práci ostatních

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník
Komunikační a slohová výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
číst plynule s
porozuměním
umět reprodukovat text
ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností
dopis, adresa, poštovní
poukázka)
popsat děje, jevy, osoby,
pracovní postupy
komunikovat v běžných
situacích, rozlišovat
spisovný a nespisovný
jazyk

vyprávět podle předem
připravené osnovy a
písemně zpracovat dané
téma

Dílčí výstupy
Žák by měl
- číst plynule
s porozuměním
- vyhledat základní
informace v textu
- převyprávět pohádku,
příběh
- napsat správně adresu
- zformulovat jednoduché
blahopřání
- napsat krátký vzkaz,
krátkou zprávu
- popsat jednotlivé kroky
pracovního postupu
- popsat známou,
oblíbenou věc
- rozpoznat spisovný a
nespisovný jazyk
- předvést scénku
z běžných situací
- vhodně volit gesta,
mimiku
- vypravovat příběh dle
obrázkové osnovy
- užívat plnovýznamová
slovesa

Učivo

Prohlubování čtenářských
dovedností
Tiché čtení
s porozuměním
Reprodukce textu
Pohádky, příběhy pro děti
Adresa
Blahopřání
Vzkaz
Zpráva

Průřezová témata

OSV/SR - komunikace

Popis pracovního postupu
Popis věci, hračky
Zásady dorozumívání
Osobní komunikace

Osnova, vypravování

OSV/SR - mezilidské
vztahy - péče o ně
OSV/SR - komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov
OSV/SR - komunikace
v různých situacích

Jazyková výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Učivo

znát vyjmenovaná slova a
ovládat jejich pravopis

- v psaném textu vyhledat
vyjmenovaná slova
- vyjmenovat řadu
vyjmenovaných slov po z,
b, l, m
- vysvětlit, co jednotlivá
vyjmenovaná slova
znamenají
- vyhledat v textu slovesa
v infinitivu
- vyjádřit slovesnými tvary
přítomnost, minulost,
budoucnost
- časovat slovesa
v přítomném čase
- u podstatných jmen určit
rod
- vyjmenovat pády
- v textu vyhledat
podstatná jména a
slovesa

Vyjmenovaná slova po z,
b, l, m
Slova příbuzná

Dílčí výstupy

Učivo

znát osobní zájmena a
časovat slovesa

skloňovat podstatná
jména a přídavná jména
poznat a určit slovní druhy

Průřezová témata

Osobní zájmena
Slovesa
- infinitiv
- čas

Podstatná jména
- rod, pád
Podstatná jména
Slovesa

Literární výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
orientovat se v literárním
textu, hledat a pokusit se
najít hlavní myšlenku
rozeznat základní literární
druhy a žánry

umět ústně formulovat
dojmy z četby,
divadelního nebo
filmového představení
získat pozitivní vztah k
literatuře

Žák by měl
- vyhledat autora textu,
ilustrátora, počet odstavců
- vybrat a popsat hlavní
postavy
- vysvětlit, co je to
pohádka
- uvést hlavní znaky
pohádky
- uvést rozdíl mezi poezií
a příběhy s dětskými
hrdiny
- převyprávět přečtený
text
- uvést názvy časopisů
pro děti a mládež
- vyhledat časopisy v
knihovně

Průřezová témata

Rozbor textu
Hlavní postavy příběhu

Pohádka
Poezie a próza

VMEGS/ES - lidová
slovesnost

Zásady kultivovaného
projevu
Orientace v knihovně

OSV/SR – mezilidské
vztahy (empatie a pohled
na svět očima druhého)

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
číst plynule s
porozuměním

Žák by měl
- vyhledat v textu
odpovědi na otázky
- tvořit otázky k textu

komunikovat v běžných
situacích, rozlišovat

- vést jednoduchý
rozhovor na dané téma

Učivo

Prohlubování čtenářských
dovedností
Tiché čtení s
porozuměním
Osobní komunikace otázky a odpovědi

Průřezová témata

MKV/PSS - nekonfliktní
život v multikulturní

spisovný a nespisovný
jazyk
umět reprodukovat text
popsat děje, jevy, osoby,
pracovní postupy
orientovat se v Pravidlech
českého pravopisu
ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností
(dopis, adresa, poštovní
poukázka)
vyprávět podle předem
připravené osnovy a
písemně zpracovat
zadané téma

- předvést jednoduchý
telefonát
- převyprávět vlastními
slovy pověst
- popsat děj, místnost
- uvést rozdíl mezi
vypravováním a popisem
- vyhledat spisovné tvary
v Pravidlech českého
pravopisu
- napsat krátký dopis
- nadepsat formálně i
pravopisně správně
obálku
- podle obrázkové osnovy
napsat odpovídající
příběh
- vytvořit obrázkovou
osnovu dle přečteného
příběhu

Telefonování

společnosti

Reprodukce textu

MKV/M - specifické rysy
jazyka
VMEGS/ES - rodinné
příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy

Vypravování vlastního
zážitku
Popis místnosti
Pravidla českého
pravopisu
Dopis, adresa

Osnova
Obrázková osnova

Jazyková výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
zvládat pravopis slov s
předponami a
předložkami

znát vyjmenovaná slova a
ovládat jejich pravopis
skloňovat podstatná
jména a přídavná jména
poznat a určit slovní druhy
znát osobní zájmena a
časovat slovesa

rozeznat větu
jednoduchou od souvětí

Dílčí výstupy

Učivo

- vyznačit stavbu slova
- tvořit slova se stejným
kořenem
-zdůvodnit pravopis
předpon
- vyhledat v textu
předložky
- ověřit si, zda se jedná o
předložku
- vyhledat slovo příbuzné
- tvořit příbuzná slova
- vyjmenovat řadu všech
vyjmenovaných slov
- vyjmenovat pády
- u podstatných jmen určit
pád, číslo, rod
- vyhledat v textu
přídavná jména
- určit osobu, číslo, čas u
sloves
- poznat čas sloves
- vytvořit slovesné tvary
dle osoby, čísla, času
- aplikovat znalost
pravopisu koncovek u
sloves v čase přítomném
- vyjmenovat osobní
zájmena
- z předloženého textu
vybrat slovesa a převést
je do infinitivu
- určit čas u sloves
- časovat slovesa v
oznamovacím způsobu
- podle počtu určitých
sloves určit počet vět
v souvětí
- vyhledat podmět a
přísudek
- aplikovat znalost
pravopisu při shodě

Kořen, předpona, přípona
Předložky
Pravopis slov s
předponami - bez-, roz-,
v-, ob-

Vyjmenovaná slova po p,
s, v
Slova příbuzná
Podstatná jména
- pádové otázky, rod,
číslo
Přídavná jména
Slovesa
- osoba, číslo, čas
Slovesa
- infinitiv
- oznamovací způsob
- čas – přítomný, minulý,
budoucí
Osobní zájmena

Věta jednoduchá a
souvětí
Podmět a přísudek
Shoda podmětu s
přísudkem

Průřezová témata

přísudku s podmětem

Literární výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
získat pozitivní vztah k
literatuře
rozeznat základní literární
druhy a žánry
orientovat se v literárním
textu, hledat a pokusit se
najít hlavní myšlenku

Dílčí výstupy
Žák by měl
- dramaticky ztvárnit
slyšený text
- rozpoznat podle
hlavních znaků vybrané
žánry - pohádku, pověst,
bajku
- zformulovat hlavní
myšlenku z přečteného
textu
- popsat postavy,
prostředí děje
- vyhledat v textu rým,
verš, sloku

Učivo

Průřezová témata

Dramatizace
Pověst
Bajka
Pohádka
Hlavní myšlenka děje
Kresba přečteného
Poezie

OSV/SR - mezilidské
vztahy

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
číst plynule s
porozuměním

Žák by měl
- číst s předvídáním

orientovat se v Pravidlech
českého pravopisu

- vhodně použít Pravidla
při samostatné i
skupinové práci
- vyplnit poštovní
poukázku

ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností
(dopis, adresa, poštovní
poukázka)
umět reprodukovat text

popsat děje, jevy, osoby,
pracovní postupy

komunikovat v běžných
situacích, rozlišovat
spisovný a nespisovný
jazyk

- vyprávět text s důrazem
na podstatné prvky
- vyjádřit svými slovy
hlavní myšlenku textu
- ústně popsat osobu
- napsat charakteristiku
- užít při charakteristice
různých přídavných jmen
- zvolit různá přirovnání
- popsat jednoduchý
pracovní postup
- prokázat znalost
základních
komunikačních pravidel a
forem společenského
styku/pozdrav,
poděkování, omluva/

Učivo

Průřezová témata

Prohlubování čtenářských
dovedností
Tiché čtení s
porozuměním
Odborné texty, noviny,
časopisy
Poštovní poukázka

Práce s textem - hlavní
myšlenka

Popis osoby
Přirovnání
Popis pracovního postupu

OSV/SR – poznávací
schopnosti

Formy společenského
styku

Jazyková výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
rozlišovat spisovný a
nespisovný jazyk

Dílčí výstupy
Žák by měl
-vyhledat nářečí v textu
-nahradit nespisovné

Učivo

Spisovná a nespisovná
slova

Průřezová témata

zvládat pravopis slov s
předponami a
předložkami

znát vyjmenovaná slova a
ovládat jejich pravopis

skloňovat podstatná
jména a přídavná jména

poznat a určit slovní druhy

znát pravopis při shodě
přísudku s podmětem
rozeznat větu
jednoduchou od souvětí

tvary spisovnými
- uvést příklady
nespisovného jazyka a
nářečí z mluvy svého
okolí
- zdůvodnit pravopis psaní
předpon
- použít znalosti učiva o
stavbě slova a
předložkách v pravopisu
slov
- vyhledat kořen slova a
odůvodnit pravopis běbje, vě-vje
- uplatnit pravidlo pro
psaní předložek s, z
- přiměřeně plynule
vyjmenovat vyjmenovaná
slova
- zdůvodnit pravopis
vyjmenovaných slov
- použít učivo o
vyjmenovaných slovech
v pravopisu i/y po
obojetných souhláskách
- vyhledat přídavná jména
pomocí otázek na
vlastnosti podstatných
jmen, která rozvíjí
- vyjmenovat vzory
podstatných jmen
- zdůvodnit pravopis
koncovek podstatných
jmen
- vyhledat v textu ohebné
slovní druhy
- vyhledat číslovky
- u číslovek rozhodnout,
zda se jedná o číslovku
základní či řadovou
- vyhledat podmět a
přísudek
- smysluplně spojit dvě
jednoduché věty v souvětí

Nářečí

Pravopis skupin bě-bje,
vě-vje

Tvarosloví
Slova vyjmenovaná a
příbuzná

Přídavná jména – měkká,
tvrdá
Podstatná jména
- vzory

Ohebné slovní druhy
Číslovky
Číslovky základní, řadové

Podmět a přísudek
Několikanásobný podmět
Souvětí

Literární výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
získat pozitivní vztah k
literatuře
orientovat se v literárním
textu, hledat a pokusit se
najít hlavní myšlenku

rozeznat základní literární
druhy a žánry

umět ústně formulovat
dojmy z četby,

Dílčí výstupy
Žák by měl
- vyprávět vlastní zážitky
při setkání s literární
tvorbou
- určit odstavce v textu
- orientovat se v textu
podle odstavců
- vyjádřit vlastními slovy
hlavní myšlenku v básni i
próze
- definovat rozdíl mezi
poezií, prózou, divadelní
hrou
- zaujmout vlastní postoj
k jednotlivým žánrům
- volně reprodukovat
četbu, divadelní

Učivo

Průřezová témata

Literatura pro děti a
mládež
Orientace v textu

Literární druhy a žánry
- poezie
- próza
- divadelní hra
- bajka
Výklad přiměřeného textu
Reprodukce přečteného

OSV/OR - kreativita
(tvořivost)

divadelního nebo
filmového představení

představení, film
- vyjádřit vlastní dojmy a
pocity z kulturního zážitku

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
umět reprodukovat text

popsat děje, jevy, osoby,
pracovní postupy
číst plynule s
porozuměním
orientovat se v Pravidlech
českého pravopisu
sestavit vlastní životopis a
napsat žádost podle
předlohy
ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností
(dopis, adresa, poštovní
poukázka)
komunikovat v běžných
situacích, rozlišovat
spisovný a nespisovný
jazyk
vyprávět podle předem
připravené osnovy a
písemně zpracovat
zadané téma

Dílčí výstupy
Žák by měl
- rozlišit přímou a
nepřímou řeč
- shrnout důležité
informace z mediálního
sdělení
- popis pracovního
postupu
- řadit text podle
posloupnosti
- ověřit si slova
v Pravidlech českého
pravopisu
- napsat vlastní životopis
dle předlohy
- zvládnout jednoduchou
úpravu textu
- vyplnit dotazník
- písemně zformulovat
žádost, přihlášku
- diskutovat na zadané
téma a dodržet pravidla
diskuse
- prezentovat vlastní
práci, užít vhodné
jazykové formy
- připravit osnovu na
zadané téma
- dle vlastní osnovy
napsat text
- používat spisovný jazyk

Učivo

Průřezová témata

Přímá a nepřímá řeč
Mediální sdělení

Pracovní postup – např.
příprava pokrmu, péče o
pokojové rostliny
Čtení s porozuměním
Vyhledávání ve slovníku
Životopis

Dotazník
Žádost
Přihláška

Diskuse
Zásady kultivovaného
projevu

OSV/SR - komunikace
v různých situacích

Tvorba osnovy

Jazyková výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
rozlišovat spisovný a
nespisovný jazyk

zvládat pravopis
s předponami a
předložkami

Dílčí výstupy
Žák by měl
- nahradit v textu
nespisovné tvary
spisovnými
- správnost tvarů si ověřit
v Pravidlech českého
pravopisu
- určit kořen slov a
odůvodnit pravopis bě/bje,
vě/vje, mě/mně
-uplatnit pravidlo pro
psaní předložek s, z
- shrnout pravidla o psaní
předpon s, z, vz
- doplnit předpony s , z, vz
- zkontrolovat správnost
v Pravidlech českého

Učivo

Spisovný a nespisovný
jazyk

Pravopis skupin bě/bje,
vě/vje, mě/mně
Pravopis předložek s, z
Pravopis předpon s-, z,vz-

Průřezová témata

znát vyjmenovaná slova a
ovládat jejich pravopis
znát osobní zájmena a
časovat slovesa

skloňovat podstatná
jména a přídavná jména

poznat a určit slovní druhy

rozeznat větu
jednoduchou od souvětí

zvládat pravopis příčestí
minulého při shodě
přísudku a podmětem
znát pravopis při shodě
přísudku s podmětem

pravopisu
- v textu vyhledat
vyjmenovaná a příbuzná
slova, odůvodnit jejich
pravopis
- určit osobní zájmena
- u sloves určit osobu,
číslo, způsob a čas
- rozlišit přídavná jména
dle vzorů
- dle druhu určit vzory
přídavných jmen
- zdůvodnit pravopis
koncovek přídavných
jmen
- vyjmenovat slovní druhy
- uvést příklady a vyhledat
jednotlivé slovní druhy v
textu
- rozlišit větu jednoduchou
od souvětí na základě
počtu určitých sloves
- dosadit vhodné
spojovací výrazy do
souvětí
- vytvořit minulý čas
sloves
- při shodě podmětu s
přísudkem v příčestí
minulém zdůvodnit
pravopis koncovky
- vyhledat ve větě podmět
a přísudek

Vyjmenovaná slova a
slova příbuzná
Osobní zájmena
Slovesa
- osoba, číslo, způsob
(oznamovací,
rozkazovací), čas
Podstatná jména - vzory
Druhy přídavných jmen
Vzory přídavných jmen
Pravopis přídavných jmen

Slovní druhy

Věta jednoduchá a
souvětí
Spojovací výrazy

Pravopis koncovek
příčestí minulého
Podmět a přísudek

Literární výchova

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Učivo

Žák by měl
orientovat se v literárním
textu, hledat a pokusit se
najít hlavní myšlenku

Žák by měl
- interpretovat obsah
literárního textu

získat pozitivní vztah k
literatuře

- vyhledat v knihovně díla
známých českých a
světových autorů
- prezentovat přečtenou
knihu, zdůvodnit svůj
výběr
- shrnout základní znaky
prózy, poezie, dramatu
- uvést příklady děl a
autorů
- recitovat básně,
dramatizovat text
- chápat a vyjádřit
ponaučení či informaci

Významní autoři české a
světové literatury

- určit vhodnost četby,
televizního pořadu či
divadelního představení
pro vlastní potřebu

Významní autoři české a
světové literatury

rozeznat základní literární
druhy a žánry

umět ústně formulovat
dojmy z četby,
divadelního nebo
filmového představení
dokázat vyhledat
potřebné informace v
oblasti literatury

Poezie, próza, divadelní
hra

Průřezová témata

OSV/SR – mezilidské
vztahy (empatie a pohled
na svět očima druhého)

Jednotlivé literární druhy
a žánry
Autoři české a světové
literatury
Recitace
Dramatizace
Divadelní hra
Beletrie
Filmové představení
MV/FV - vliv médií na
postoje a chování

- orientovat se při
vyhledávání potřebných
informací o vybraných
autorech

5.1.3 Anglický jazyk (6. – 9.ročník)
Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková
Úpravu k 30.6.2010 provedly: Ing. Jana Štěpánková, Mgr. Dana Pátá

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV-LMP.
Vyučuje se od 6. do 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Cílem předmětu je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho zvukové
podoby. Předmět vede k rozvíjení řečových schopností, ke srozumitelnému vyjadřování hlavně ústní formou, k
vytvoření dostatečné slovní zásoby, k dorozumívání v běžných komunikačních situacích a k jednoduchému
sdělování názorů, k porozumění jednoduchého poslechu a jeho reprodukci.
Předmětem prolínají tato průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova,
Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení





Učíme žáky pracovat s učebnicí, učebními materiály a pomůckami
Vedeme žáky k chápání souvislosti mezi vzděláním a pracovním uplatněním
Učíme žáky využívat získaných jazykových znalostí v praktickém životě

Kompetence k řešení problémů




Vedeme žáky k tomu, aby se nenechali odradit nezdarem
Učíme žáky, jak překonávat překážky

Kompetence komunikativní





Učíme žáky efektivně využívat pracovních textů i ostatních znalostí
Pomáháme žákům formulovat a klást otázky k daným tématům, reagovat na myšlenky
Umožňujeme žákům rozšiřovat slovní zásobu nasloucháním a vyhledáváním

Kompetence sociální a personální






Při řešení úkolů učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat
Učíme žáky respektování pravidel, která si vytvořili, pro práci
Využíváme společně s žáky vytvořenou škálu hodnocení pro práci individuální i skupinovou
Vytváříme žákům podmínky pro možnost vyjádření vlastních názorů i zkušeností

Kompetence občanské




Vedeme žáky k vnímání nebezpečí rasizmu a xenofobie
Učíme žáky respektovat tradice a kulturní hodnoty

Kompetence pracovní






Pomáháme žákům osvojit si základní pracovní dovednosti, operace a postupy
Vedeme žáky ke spolupráci při kolektivní práci
Vedeme žáky k dokončení práce
Vedeme žáky k sebehodnocení a přijmutí hodnocení

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
být seznámen s cizím
jazykem ve zvukové
podobě

Žák by měl
- určit zvukové odlišnosti
angličtiny a češtiny
- poznat rytmus, tempo
řeči a přízvuk anglického
jazyka

osvojit si základní
výslovnostní návyky

- zvukově napodobit
nahrávku i učitele
- správně napodobit zvuky
i anglické hlásky
- správně vyslovovat
anglickou abecedu

ovládat fonetickou podobu
abecedy
zvládat základní číslovky
a jejich pojmenování
zvládat čtení a překlad
jednoduchých pojmů a
frází

- plynule počítat do deseti

rozumět obecně známým
slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání
a poděkování

- poznat a vytvořit
množné číslo vybraných
podstatných jmen
- pojmenovat jednotlivé
předměty, členy rodiny
- jednoduchou větou
pozdravit, poděkovat,
omluvit se a rozloučit se
- správně reagovat na
základní pokyny a
instrukce učitele
- zformulovat jednoduché
věty, otázky s užitím
slovesa být
- zjistit informaci – použít
slovesa být
- vyjádřit souhlas a
nesouhlas
- vést jednoduchý
rozhovor s použitím
otázek základní
konverzace
- vyhledat a přečíst
přeložené jednoduché
pojmy ze slovníku

vytvořit jednoduché
otázky, zápor a odpovědi

vést jednoduchý rozhovor

orientovat se ve slovníku
daného jazyka

- přečíst a přeložit několik
základních slov k daným
tematickým okruhům

Poslech zvukové
nahrávky
- mluvené slovo a píseň
- rozlišení slyšeného
jazyka a psané podoby

EV/VČP- náš životní styl

Výslovnost
- nácvik opakování zvuků
hlásek a krátkých slov
Abeceda
- pořadí a výslovnost
hlásek abecedy
- hláskování
Číslovky od jedné do
deseti
Tematické okruhy
- rodina
- barvy
- ovoce, zelenina
-zvířata
- škola, třída
Množné číslo podstatných
jmen Tematické okruhy
- rodina
- dům
- barvy
- škola
Fráze, výrazy
- poděkování, pozdravy,
omluva
- základní pokyny při
vyučování
Slovesné tvary
- sloveso být
Tematické okruhy
- rodina, přátelé
- barvy
- škola
Rozhovor
- seznamování
Cizojazyčný slovník
- hesla, transkripce

7. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
být seznámen s cizím
jazykem ve zvukové
podobě
ovládat fonetickou podobu
abecedy
zvládat základní číslovky

Dílčí výstupy
Žák by měl
- vyslovovat srozumitelně
anglická slova a
napodobit učitele
- uvědomit si a rozpoznat
přízvuk ve slově
- hláskovat slova
v angličtině s
možností použít předlohu
- pojmenovat, přečíst a

Učivo

Průřezová témata

Říkanky, písničky
jednoduché recitování a
zpěv

Abeceda
- hláskování
Číslovky

VMEGS/ES - naši
sousedé v Evropě

a jejich pojmenování

přeložit číslovky 0-20

rozumět obecně známým
slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání
a poděkování
osvojit si základní
výslovnostní návyky

- jednoduchým způsobem
sdělit informaci a požádat
o něco
- popsat základní věci

Neurčitý, určitý člen
Can, can´t
like

vytvořit jednoduché
otázky, zápor a odpovědi

- utvořit jednoduché
otázky a odpovědět na ně
- sdělit, co má, nemá

zvládat čtení a překlad
jednoduchých pojmů a
frází

- použít v jednoduchém
rozhovoru osvojené fráze
a pojmy
- vybrat a přeložit vybrané
protiklady
- pojmenovat, přečíst a
přeložit některé názvy z
vybraných okruhů
- poblahopřát
k narozeninám
- vést rozhovor na zadané
téma s užitím frází
- určit a pojmenovat
známá zvířata, ptát se na
jejich vlastnosti a
odpovídat
- poznat a popsat různé
druhy slovníků
- přečíst a přeložit
vybrané výrazy

Slovesa být, mít
Tematické okruhy –
zvířata, části těla, jídlo,
pití, aktivity, zájmy,
oblečení, lidé
Fráze
Protiklady
In, on, at
There

vést jednoduchý rozhovor

orientovat se ve slovníku
daného jazyka

0-20
- sčítání a odčítání do
dvaceti
Konverzace
- žádost
OSV/OR – rozvoj
schopností poznávání
(dovednosti pro učení a
studium, já)
OSV/SR - komunikace

Tematické okruhy
- jídlo a pití
- aktivity
- zájmy
- oblečení
- lidé

Slovník
- vyhledávání pojmů

8. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
osvojit si základní
výslovnostní návyky
být seznámen s cizím
jazykem ve zvukové
podobě

ovládat fonetickou podobu
abecedy
zvládat základní číslovky
a jejich pojmenování
rozumět obecně známým
slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání
a poděkování
vytvořit jednoduché
otázky, zápor a odpovědi

Dílčí výstupy
Žák by měl
- vyslovovat srozumitelně
anglické hlásky a slova ve
známých větách
- osvojit si znaky přepisu
výslovnosti, uplatnit při
vyslovování
- pokusit se správně
intonovat oznamovací a
tázací větu
- hláskovat své jméno,
příjmení a město, ve
kterém bydlí
- číst a překládat číslovky
0 -100
- spočítat jednoduchý
nákup
- zformulovat fráze týkající
se poděkování, pozdravu,
představení se, žádosti
- ptát se na předměty
kolem sebe
- jednoduchými větami
hovořit o své rodině

Učivo

Poslech
- čtení a napodobování
textu
- pohádky a říkanky
- písničky
- jazykolamy
Intonace

Abeceda
- hláskování
- telefonování, ubytování
Číslovky
- 0-100
- nakupování
Fráze
- pozdrav
- představení
- poděkování
- žádost
Přítomný čas prostý,
průběhový

Průřezová témata

zvládat čtení a překlad
jednoduchých pojmů a
frází

vést jednoduchý rozhovor

orientovat se ve slovníku
daného jazyka

- hovořit o činnostech,
které členové dělají
- ptát se na činnosti
- odpovídat kladně i
záporně
- číst srozumitelně krátký
text
- přečíst a přeložit
vybraná slovesa, dny v
týdnu
- v jednoduchých větách
používat názvy barev a
ptát se na ně
- vybrat, přeložit a ve větě
užít popis vlastností a
pocitů lidí a okolí
- zjistit, jaké je počasí
- vést jednoduchý
rozhovor k daným
tematickým okruhům
s užitím přídavných jmen
- použít abecední slovník

- tvoření vět
- tvoření otázky
- odpovědi krátké - kladné
a záporné

Dílčí výstupy

Učivo

Slovesa
Fráze a slovní zásoba
-narozeniny

MV/KČ - rozdíly ve
sdělení

Přídavná jména
Tematické okruhy
-nakupování
-narozeniny
-aktivity
-prázdniny
Cizojazyčný slovník
- vyhledávání a
překládání

9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
osvojit si základní
výslovnostní návyky
být seznámen s cizím
jazykem ve zvukové
podobě
ovládat fonetickou podobu
abecedy
zvládat základní číslovky
a jejich pojmenování
vytvořit jednoduché
otázky, zápor a odpovědi
vést jednoduchý rozhovor

rozumět obecně známým
slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání
a poděkování
zvládat čtení a překlad
jednoduchých pojmů a
frází
orientovat se ve slovníku
daného jazyka

Žák by měl
- snažit se rozumět
zvukovým nahrávkám i
učiteli
- dbát na správnou
výslovnost a přízvuk
- plynule číst vybrané
krátké texty
- předvést telefonní
rozhovor, hláskovat
informace, které nejsou
zřetelné
- počítat do 1000
- zjistit, co lidé právě
dělají, nedělají
- odpovědět kladně,
záporně
- se spolužákem vést
rozhovor o sobě, rodině,
počasí, roční době, svých
zájmech
- přiřadit slova
k obrázkům
- vhodně reagovat na
dané fráze
- užít různé druhy
pozdravů dle situace
- číst a překládat krátké
texty z učebnice
- orientovat se
v dvojjazyčném slovníku –
vyhledat potřebné
informace

Průřezová témata

Poslech a opakování
- říkanky, pohádky,
písničky
- výslovnost
- pohádky, říkanky
- jazykolamy
Abeceda
- telefonování
- ubytování
Číslovky
- 0-1000
Minulý čas – was, were
-had, didn´t
- could, couldn´t
Budoucí čas – going to
opakování – přítomný a
minulý čas
Tematické okruhy
-Vánoce
-Velikonoce
-cestování
Plynulé čtení
Práce se slovníkem
- vyhledávání i překlad
méně obvyklých výrazů

MKV/LV-vztahy mezi
kulturami

5.2.2 Matematika (6. – 9.ročník)
Zpracoval: Mgr. Stanislav Pavček

Úpravu k 30.6.2010 provedly: Mgr. Blanka Eisenhammerová, Mgr. Zdeňka Kollrossová, Ing. Jana
Štěpánková, Mgr. H.Šubrtová

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZVLMP. Matematika je samostatný předmět s časovou dotací v 6.,7., 8. a 9. ročníku 5 hodin za týden. Výuka probíhá
v kmenových třídách.
Vzdělávací oblast je založená na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném
životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a
symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání
kalkulátoru a matematických výukových programů. Předmět vede žáky k uplatňování matematických dovedností v ostatních
předmětech a k logickému a kritickému usuzování.
Celou výuku matematiky silně prostupuje naplňování průřezových témat z oblasti Osobnostní a sociální výchovy.
Zařazováním skupinové práce a práce ve dvojicích se upevňují zejména charakterové a volní vlastnosti žáků. Opakováním
vzorců, pravidel a pouček se u žáků rozvíjí dovednost zapamatování a jejich užíváním při řešení úloh z praxe se žáci učí řešit
problémy. K naplňování průřezových témat z této oblasti dále přispívá sama osobnost učitele – jeho chování, způsob
vyjadřování, vztah k žákům, řešení vzniklých problémů.
Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je
dovednostem využitelným v praktickém životě.
V předmětu jsou realizována především tato průřezová témata: OSV/OR - cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů, dovednosti pro učení a studium, moje učení, cvičení sebekontroly, sebeovládání, dobrá organizace času,
dovednosti zvládání stresových situací, OSV/SR - komunikace v různých situacích, rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence, OSV/MR dovednosti při řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí. VDO/OSŠ - způsoby
uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení




Vedeme žáky k osvojení matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů
Při řešení typových úloh společně se žákem vybíráme vhodný způsob řešení, používání osvojených postupů,
algoritmů a vztahů
U zjištěných výsledků vedeme žáky ke zhodnocení reálnosti výsledků, případně k poučení se z chyb

Kompetence sociální a personální




Učíme žáky dodržovat pravidla práce ve skupině
Vedeme žáky k samostatné práci
Učíme žáky poskytnout pomoc, pokud je o ni požádán

Kompetence občanské


Učíme žáky vcítit se do situace druhého a podle toho s ním jednat

Kompetence k řešení problémů



Při řešení neznámého typu úlohy, tj. problémového úkolu, vedeme žáky k hledání shodných, ale i odlišných rysů
s již známými typy úloh
Vedeme žáky k odvození možného řešení úlohy, případně k hledání nového, logicky správného postupu

Kompetence komunikativní


Vedeme žáky k používání správné matematické terminologie a symboliky



Pokud žák neporozumí zadání, učíme ho požádat o pomoc spolužáka, případně učitele

Kompetence pracovní



Učíme žáky účelně využívat kalkulátor a Matematických, fyzikálních a chemických tabulek (MFCHT)
Žáky vedeme ke zdokonalení práce s rýsovacími potřebami, ke zlepšování svojí motoriky a grafického projevu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
užívat a ovládat převody
jednotek délky,
hmotnosti, času,
obsahu, objemu

odhadovat délku úsečky,
určit délku lomené čáry,
graficky sčítat a odčítat
úsečky
umět zacházet s rýsovacími
pomůckami a potřebami

vyznačovat, rýsovat a měřit
úhly, provádět jednoduché
konstrukce
aplikovat poznatky a
dovednosti z jiných
vzdělávacích oblastí

hledat různá řešení

Dílčí výstupy
Žák by měl
- používat jednotky
hmotnosti, délky, času,
objemu
- převádět jednotky
- změřit v praxi objem,
délku, hmotnost, čas
- na převodech jednotek
aplikovat násobení a dělení
10, 100, 1000
- narýsovat úsečku dané
délky, popsat ji
- přenést úsečku pomocí
kružítka, proužku papíru
- odhadnout délku úsečky,
porovnat úsečky
- sestrojit grafický součet,
rozdíl a násobek úseček
- pomocí kružítka, proužku
papíru určit střed úsečky
- pomocí kružítka sestrojit
osu úsečky, popsat ji
- rozpoznat útvary osově
souměrné
- narýsovat kružnici, popsat,
jak se kružnice sestrojí
- narýsovat trojúhelník,
popsat vrcholy, před
konstrukcí vytvořit náčrtek
- přenést trojúhelník pomocí
kružítka
- ve svém okolí vyhledat
úhly, vymodelovat je
- narýsovat a vyznačit úhel,
úhel popsat
- řešit slovní úlohy, ve
kterých používá převody
jednotek
- řešit slovní úlohy
s využitím sčítaní a odčítaní
v oboru do 10 000 bez
přechodu a s přechodem
desítek
- řešit slovní úlohy
s využitím násobení v oboru
násobilky do 100
- řešit slovní úlohy
s využitím dělení se zbytkem
v oboru do 100
- samostatně řešit praktické

Učivo
Jednotky délky - m, cm, mm
Jednotky hmotnosti - t, kg, g
Jednotky objemu - hl, l
násobky 10, 100, 1000

Rovinné útvary: přímka,
polopřímka, úsečka, lomená
čára
Přenášení úseček
Odhad délky úsečky
Porovnávání úseček
Grafický součet, rozdíl a
násobek úseček
Střed úsečky
Konstrukční úlohy:
- osa úsečky
- osová souměrnost
Konstrukce kružnice
Trojúhelník – náčrtek, popis
vrcholů, konstrukce
trojúhelníka ze tří stran
Přenášení trojúhelníka

Úhel -konstrukce úhlu, popis
úhlu
Metrické vlastnosti v rovině:
druhy úhlů
Aplikační úlohy
- slovní úlohy využívající
jednotky délky, objemu,
hmotnosti
- slovní úlohy vedoucí
maximálně k jednomu
početnímu výkonu
- praktické úlohy z denní
praxe žáků ve škole i doma
Zaokrouhlování čísel
Sčítání a odčítání do 10 000
bez přechodu a s přechodem
desítek
Násobení a dělení do 100
dělení se zbytkem
Úlohy spojené s praxí

Průřezová témata

předložených situací

úlohy

7. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
psát, číst porovnávat a
zaokrouhlovat čísla v oboru
do 1 000 000

Žák by měl
- přečíst a napsat čísla do
milionu
- porovnat čísla v oboru do
milionu
- zaokrouhlovat čísla na
desítky, stovky, tisíce
- rozpoznat římské číslice I
až X, L, C, D, M
- přepsat arabské číslice
číslicemi římskými a opačně
- vyhledat na číselné ose
čísla v oboru do milionu
- zakreslit čísla do číselné
osy
- seřadit a porovnat čísla
v oboru do milionu
- písemně sečíst a odečíst
čísla v oboru do milionu
- stanovit odhad výsledků
- u písemného sčítání i
odčítání provést zkoušku
- k početním úkonům použít
kalkulátor
- používat kalkulátor ke
kontrole
- násobit a dělit 10, 100,
1000
- písemně násobit
jednociferným činitelem
- písemně násobit
dvojciferným činitelem
- písemně dělit
jednociferným dělitelem
beze zbytku i se zbytkem,
provést zkoušku
- odhadnout výsledek
- zaokrouhlit číslo
- změřit decimetr, užít
vhodné jednotky
- změřit objem v dc, cl, ml,
užít správné jednotky
- zpracovat přehled jednotek
délky, hmotnosti, času a
objemu a převodních vztahů
- přehled použít při běžných
výpočtech
- rozlišit hodnoty mincí a
bankovek
- provést početní úkoly
s napodobeninami peněz
- ve dvojicích i skupinách
simulovat situace, kdy se
v běžném životě používají
peníze
- vyplnit peněžní poukázku
- řešit slovní úlohy
s využitím porovnávání čísel

zvládat orientaci na číselné
ose

písemně sčítat, odčítat,
násobit a dělit víceciferná
čísla, dělit se zbytkem

provádět odhad výsledku,
zaokrouhlovat čísla
užívat a ovládat převody
jednotek délky, hmotnosti,
času, obsahu, objemu

zvládat početní úkony s
penězi

Učivo
Číslo a početní operace
- obor přirozených čísel do
1000 000 - čtení, psáni čísel
- porovnávání čísel
- zaokrouhlování čísel
- římské číslice
- přepis čísel arabskými a
římskými číslicemi

Číselná osa
Porovnávání čísel

Písemné sčítaní, odčítání
v oboru do 1000 000
Násobení a dělení 10, 100,
1000
Písemné násobení
maximálně trojciferného
čísla jednociferným i
dvojciferným činitelem
Písemné dělení
jednociferným dělitelem
beze zbytku i se zbytkem
Písemné dělení
dvojciferným dělitelem s 0
v řádu jednotek

Odhad výsledku
Zaokrouhlování
Jednotky
-času - den, hodina, minuta,
sekunda
- objemu -hl, l, dc, cl, ml
- jednotky délky, hmotnosti
a času, převody jednotek
Násobení a dělení 10, 100,
1000
Početní úkony s penězi,
hodnoty mincí a bankovek
Slovní úlohy vedoucí
maximálně ke dvěma
početním výkonům

Průřezová témata

znát a rýsovat základní
rovinné útvary a zobrazovat
jednoduchá tělesa

vyznačovat, rýsovat a měřit
úhly, provádět jednoduché
konstrukce

vypočítat obvod a obsah
trojúhelníka, čtverce,
obdélníka, kruhu

hledat různá řešení
předložených situací

do milionu
- řešit slovní úlohy
s využitím sčítaní, odčítání
do milionu
- řeší slovní úlohy s využitím
násobení jednociferným a
dvojciferným činitelem
- řeší slovní úlohy s využitím
písemného dělení
jednociferným dělitelem bez
i se zbytkem
- v praktických slovních
úlohách uplatnit převody
jednotek délky, hmotnosti,
objemu a času
- definovat vlastnosti
probíraných rovinných
útvarů
- identifikovat podle názvů
trojúhelník, čtverec,
obdélník
- porovnat vlastnosti
rovinných útvarů
- sestrojit trojúhelník,
čtverec, obdélník
- srovnat vlastnosti kruhu a
kružnice
- sestrojit kružnici daného
poloměru, průměru
- rozlišit a narýsovat úhel
pravý, ostrý, tupý, přímý
- sestrojit osu úhlu, popsat ji
- sestrojit pravý úhel pomocí
pravítka, kružítka
- narýsovat čtverec, obdélník
- zpaměti říct základní
vztahy pro výpočet obvodů
probíraných obrazců
- aplikovat tyto vztahy na
úlohy z praxe
- při výpočtech využívat
odhad
- převést jednotky délky
- změřit potřebné údaje a
s jejich pomocí vypočítat
obvod a obsah
- samostatně řešit praktické
úlohy

Geometrie v rovině a
v prostoru
- trojúhelník,
čtyřúhelník,(čtverec,
obdélník),
- kruh, kružnice
- poloměr, průměr
Velikost úhlu, stupeň,
úhloměr
-měření velikosti úhlů
-rýsování úhlů dané velikosti
Rovnostranný,
rovnoramenný, pravoúhlý
trojúhelník
Výška trojúhelníku
konstrukční úhly – osa úhlu
Konstrukce pravého úhlu
pomocí pravítka, kružítka
Konstrukce čtverce,
obdélníka
Vzorce obvodů rovinných
útvarů

Úlohy spojené s praxí

8. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
písemně sčítat, odčítat,
násobit, dělit víceciferná
čísla, dělit se zbytkem

Dílčí výstupy
Žák by měl
-písemně sečíst a odečíst
čísla v oboru do milionu
- stanovit odhad výsledků
- u písemného sčítání i
odčítání provést zkoušku
-používat kalkulátor ke
kontrole
- písemně násobit a dělit
dvojciferným číslem beze
zbytku i se zbytkem a

Učivo

Písemné sčítání a odčítání
Písemné násoben a dělení
dvojciferným číslem

Průřezová témata

pracovat se zlomky a
smíšenými čísly, používat
vyjádření vztahu
celek – část (zlomek,
desetinné číslo, procento)

číst desetinná čísla, znát
jejich zápis a provádět s nimi
základní početní operace

provádět odhad výsledku,
zaokrouhlovat čísla
znát a rýsovat základní
rovinné útvary a zobrazovat
jednoduchá tělesa

vypočítat obvod a obsah
trojúhelníka, čtverce,
obdélníka, kruhu

načrtnout základní tělesa a
sestrojit jejich sítě

vypočítat povrch a objem
kvádru, krychle a válce

provést zkoušku
- popsat složky zlomku
- zapsat zlomek
- vlastními slovy popsat
vztah celek – části celku
- přečíst a zapsat
smíšené číslo
- převést smíšené číslo na
zlomky
- v jednoduchých
praktických příkladech
názorně určit zlomek
z celku, zlomek jako část
celku
- vyvodit pravidlo pro
určování druhé mocniny a
odmocniny
- přečíst a zapsat desetinné
číslo
- zobrazit desetinné číslo na
číselné ose
- sčítat a odčítat desetinná
čísla
- násobit a dělit desetinná
čísla 10, 100, 1000
- násobit desetinná čísla
číslem přirozeným a
desetinným
- odhadnout výsledek při
početních výkonech
s desetinnými čísly, provést
zkoušku
- k početním operacím
s desetinnými čísly použít
kalkulátor
- zaokrouhlit desetinná čísla
na desetiny a setiny
- odhadnout výsledek
- zaokrouhlit číslo
- rozlišit různé druhy
rovnoběžníků a lichoběžníků
- sestrojit kosočtverec,
kosodélník
- před konstrukci zhotovit
náčrtek, konstrukci popsat
- spočítat obvody
kosočtverce, kosodélníka
- rozlišit lichoběžník od
rovnoběžníku, porovnat
jejich vlastnosti
-vypočítat obvod kruhu,
obsah čtverce, obdélníka,
pravoúhlého trojúhelníka a
kruhu
-převádět jednotky obsahu
- podle názvů zhotovit
náčrtky kvádru, krychle
- sestrojit sítě kvádru,
krychle
- získané poznatky využít
k náčrtu a k sestrojení sítě
těles
- vypočítat podle vzorce
povrch kvádru a krychle tyto vztahy aplikovat na

Zlomky
- zápis zlomku
- smíšené číslo
- užití zlomku v praxi (dělení
celku na části, označení části
zlomkem, výpočet počtu
části)

Desetinný zlomek
Desetinné číslo
Základní početní operace
s desetinnými čísly
Převody jednotek délky,
hmotnosti, objemu
vyjádřených desetinným
číslem
Násobení desetinných čísel
číslem přirozeným a
desetinným (maximálně
trojciferného čísla
dvojciferným)
Práce s kalkulátorem
Zaokrouhlování desetinných
čísel

Odhad výsledku
Zaokrouhlování
Rovnoběžník (kosočtverec,
kosodélník)
- náčrtek, popis
- obvody kosočtverce,
kosodélníka
Lichoběžník

Délka kružnice
Obvod kruhu, vzorec pro
výpočet
Jednotky obsahu:
mm ², m², ha, km²
Obsahy čtverce, obdélníka,
trojúhelníka, kruhu
Náčrtky základních těles
Síť kvádru, krychle

Výpočty povrchu
prostorových útvarů, vzorce,
jednotky

číst a rozumět jednoduchým
technickým výkresům

hledat různá řešení
předložených situací
sestrojit základní rovinné
útvary ve středové a osové
souměrnosti

úlohy z praxe
- odhadnout co nejpřesněji
výsledky
- účelně využívat kalkulátor
- převést jednotky objemu a
povrchu
- síť využít při výpočtech
povrchu prostorových útvarů
- uvést příklady technických
výkresů
- vysvětlit, co je to měřítko
výkresu, uvést příklad
- narýsovat různé druhy čar
- samostatně řešit
praktické úlohy
- sestrojit osu a střed dané
úsečky
- sestrojit kružnice vepsáním
do čtverce
- sestrojit osy ostrého a
tupého úhlu
- využít osovou i středovou
souměrnost při kreslení
ornamentů

Technické výkresy podle
způsobu zhotovení, obsahu a
účelu
Měřítka výkresů
Druhy čar a jejich použití
Úlohy spojené s praxí
Konstrukční úlohy na
osovou a středovou
souměrnost

9. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
číst desetinná čísla, znát
jejich zápis a provádět
s nimi základní početní
operace

provádět odhad výsledku,
zaokrouhlovat čísla
řešit jednoduché úlohy na
procenta

Dílčí výstupy
Žák by měl
- sčítat, odčítat, násobit
a zaokrouhlovat
desetinná čísla
- dělit přirozená čísla
jednociferným a
dvojciferným číslem
s přesností na jedno
desetinné místo, provést
zkoušku
- dělit desetinné číslo
číslem přirozeným
jednociferným a
dvojciferným, provést
zkoušku
- dělit desetinné číslo
číslem desetinným,
dodržet úpravu dělence
a dělitele, provést
zkoušku
- použít kapesní
kalkulátor k výpočtu
dělení desetinného čísla
přirozeným
jednociferným,
dvojciferným i
desetinným číslem
- odhadnout výsledek
- zaokrouhlit číslo
- použít symbol %
- vypočítat 1% ze základu
- vypočítat procentovou část
z daného základu
- pro výpočty využít
kalkulátoru
- na příkladech z praxe
vysvětlit pojem úrok,

Učivo
Početní operace
s desetinnými čísly
Dělení s přesností na jedno
desetinné místo
Dělení desetinného čísla
číslem přirozeným
jednociferným i
dvojciferným
Dělení desetinného čísla
číslem desetinným, úprava
dělence a dělitele

Odhad výsledku
Zaokrouhlování
Finanční matematika
Procenta – základní pojmy:
základ, počet procent,
procentová část
Výpočet procentové části
Úrok, úroková míra, zisk
Výpočty z běžné praxe

Průřezová témata

používat měřítko mapy a
plánu

vyhledávat, třídit a
porovnávat data

vypracovat jednoduchou
tabulku
načrtnout základní tělesa a
sestrojit jejich sítě

vypočítat povrch a objem
kvádru, krychle a válce

požívat technické písmo

samostatně řešit
praktické úlohy

úroková míra, zisk
- vypočítat roční úrok,
srovnat příklady z učebnice
s konkrétní realitou
- užít procenta ke
kvantitativnímu
vyjádření vztahu celek - část
- zaokrouhlit a provést
odhad s danou přesností,
účelně využít kalkulátor
- řešit úlohy z praxe aplikací
jednoduchého úrokování
- vysvětlit pojem měřítko
mapy
- vyhledat měřítka na
konkrétních mapách a
plánech
- z měřítka plánu a mapy
určit skutečné rozměry a
vzdálenosti
- při řešení konkrétních
situací z běžného života
ve škole i doma
vyhledat, třídit a
porovnat data
- při vyhledávání dat
využít také internet
- vypočítat ze zjištěných
dat aritmetický průměr
- zjištěná data přehledně
zapsat do jednoduché
tabulky
- podle názvů zhotovit
náčrtky kvádru, krychle,
válce
- sestrojit sítě kvádru,
krychle, válce
- získané poznatky využít
k náčrtu a k sestrojení sítě
těles
- naučit se zpaměti vzorce
pro výpočet povrchu a
objemu
- tyto vztahy aplikovat na
úlohy z praxe
-odhadnout co nejpřesněji
výsledky
-účelně využívat kalkulátor
-převést jednotky objemu a
povrchu
-síť využít při výpočtech
povrchu prostorových útvarů
- použít technické písmo
- vysvětlit pojmy –
kótování, kóta, kótovací
čára
- jmenovat, kde se
můžeme v praxi
s kótováním setkat
- řešit slovní úlohy, které
vedou nejvýše ke dvěma
početním operacím
s desetinnými čísly
- řešit slovní úlohy
s využitím dělení
v daném poměru
- řešit slovní úlohy

Měřítko mapy

Závislosti a data – příklady
závislosti z praktického
života a jejich vlastnosti
Aritmetický průměr

Jednoduché tabulky
Náčrtky základních těles
Síť kvádru, krychle, válce

Výpočty povrchu
prostorových útvarů, vzorce,
jednotky

Technické písmo, typy
písma
Psaní od ruky
Druhy kótování
Využití v praxi podle
profesního zaměření
Jednoduché praktické slovní
úlohy

hledat různá řešení
předložených situací
využívat prostředky
výpočetní techniky při
řešení úloh

s využitím měřítka plánu
a mapy
- řešit slovní úlohy
s využitím poznatků o
procentech
- řešit slovní úlohy
s využitím poznatků o
úroku
- samostatně řešit
praktické úlohy
- při řešení úloh využít
výpočetní techniku

Úlohy spojené s praxí
Výpočetní technika

5.3.2 Informatika (6.- 9.ročník)
Zpracoval: Mgr. Stanislav Pavček

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Informatika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a
komunikační technologie RVP ZV-LMP. Předmět je vyučován v 6.,7.,8.,9. ročníku 1 hodina týdně. Výuka
probíhá v učebně informatiky.
Informační a komunikační technologie vede žáky k osvojení základních dovedností práce
s výpočetní technikou, k rychlému vyhledávání a zpracování informací na internetu. Získané dovednosti
se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě i při pracovním uplatnění. Získané znalosti a dovednosti
žáci mohou využít ve všech ostatních předmětech při vyhledávání, zpracování a prezentování informací.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Mediální
výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení






Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání (příprava na celoživotní vzdělávání)
Vedeme žáky k samostatnosti
Směřujeme žáky k výběru možných přijatelných způsobů dosažení cíle
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace na internetu
Vedeme žáky k poznání smyslu a cíle učení a k posouzení vlastního pokroku

Kompetence sociální a personální




Učíme žáky poskytnout pomoc a požádat o pomoc
Směřujeme žáky k ocenění zkušeností a znalostí druhých
Vedeme žáky k sebedůvěře a sebeúctě

Kompetence občanské



Vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Vedeme žáky k respektování ochrany autorských práv

Kompetence k řešení problémů





Vedeme žáky k tomu, aby se problémů nebáli a aby volili vhodné způsoby jejich řešení
Směřujeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů
Vedeme žáky k tomu, aby se nenechali odradit případným nezdarem při řešení problému
Směřujeme žáky k využívání moderní techniky k řešení problému

Kompetence komunikativní



Učíme žáky porozumění různých typů textů, záznamů a obrazových materiálů
Vedeme žáky k využití informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolím (e-mail)

Kompetence pracovní




Vedeme žáky k bezpečnému používání vybavení učebny
Směřujeme žáky k dodržování vymezených pravidel
Vytváříme žákům možnosti vyhledávat informace podle vlastních zájmů a budoucího profesního
zaměření

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV- LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
ovládat základy psaní
na klávesnici, na
uživatelské úrovni práci
s textovým editorem,
využívat vhodné
aplikace

Žák by měl
- používat textový
editor, řešit úlohy
výukových a zábavných
programů
- orientovat se
v pokynech výukových
a zábavných programů
- vyjmenovat přídavná
zařízení počítače
- ovládat komponenty
počítače
- vyjmenovat základní
způsob komunikace
- sestavit e-mail a SMS

zvládat práci
s výukovými programy
vyhledat potřebné
informace na internetu

dodržovat pravidla
zacházení s výpočetní
technikou

osvojit si základy
elektronické
komunikace

- uplatňovat zásady
bezpečnosti práce
s počítačem
- vysvětlit zdravotní
rizika spojená s touto
činností
- odeslat a přijmout
internetovou správu
- napsat a vložit přílohu
- charakterizovat, co je
to chat
- prakticky prokázat
dovednost chatování

Učivo

Průřezová témata

Základní funkce
textového, grafického
editoru a tabulkového
kalkulátoru

Přídavná zařízení
počítače, jejich účel,
použití a obsluha
Základní způsob
elektronické
komunikace – e-mail,
mobilní telefon

MV/KČ - hledání
rozdílu mezi
informativním,
zábavným a
reklamním sdělením

Práce s výukovými
programy, hry
multimédia

Internet
Chat

OSV/SR - komunikace
v různých situacích

5.5 Člověk a společnost
5.5.1 Dějepis
Zpracoval: Mgr. Stanislav Pavček

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV-LMP. Předmět
je zařazen jako povinný v 6., 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Seznamuje žáky s historií našeho národa
v kontextu s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. Objasňuje
principy existence a fungování demokratické společnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století. Obecné
historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování kapitol dějin regionu i dějin místních. Ve výuce
směřujeme k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí. Dějepis vede žáky k poznání,
že historie není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale v podobě kulturněhistorických památek obohacuje náš život a dává
nám příklady pro jednání i v současnosti.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. V průběhu
čtyř let výuky dějepisu jsou průběžně zahrnovány do výuky okruhy Osobnostní a sociální výchovy – Osobnostní rozvoj Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět
očima druhého, lidské vztahy, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení




Vedeme žáky k vyhledávání informací a jejich třídění
Rozvíjíme u žáků schopnosti rozlišovat podstatné od méně podstatného
Vedeme žáky k dovednosti užívat termíny, znaky a symboly

Kompetence sociální a personální




Vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině
Vedeme k respektování názorů druhých
Učíme žáky oceňovat názory druhých a hodnotit jejich přínos

Kompetence občanské




Motivujeme žáky k respektování našich tradic a k respektování kulturního a historického dědictví
Vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
Utváříme u žáků pozitivní hodnotový systém vycházející z historických zkušeností

Kompetence k řešení problémů



Společně se žáky vyhledáváme paralely mezi minulými a současnými událostmi a kriticky porovnáváme
s obdobnými či odlišnými jevy současnosti
Motivujeme žáky k přemýšlení o současných jevech a jejich příčinách

Kompetence komunikativní



Podporujeme u žáků formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů
Vedeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a k reakci na ně

Kompetence pracovní


Podporujeme u žáků využívání získaných znalostí a dovedností v praxi

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
pochopit význam dějin jako
sdělení minulosti

Žák by měl
- zařadit historický pramen
podle místa, kde se
uchovává (uvést příklady)
- vyjmenovat instituce
věnující se minulosti
- jmenovat zdroje pro
historické poznávání
- zobrazit časovou přímku
vývoje lidstva
- na časové přímce vyhledat
údaje

Učivo
Počátky lidské společnosti
Historické prameny
Doba předhistorická
Doba historická
Získávání informací o
dějinách

Průřezová témata

mít představu o rozdílech
způsobu života pravěkých a
současných lidí

podle obrázků umět popsat
pravěká zvířata, způsob
jejich lovu, zbraně, předměty
denní potřeby a kultovní
předměty

- za použití historické mapy
sdělit podstatné
informace, které lze vyčíst z
mapy
- vysvětlit způsob a
podmínky života pravěkého
člověka a srovnat ho se
způsobem a podmínkami
života dnešního člověka
- identifikovat základní
vývojové stupně člověka
- porovnat, v čem se podobá
a v čem se kvalita života
změnila ve srovnání
s předcházejícími
obdobími
- popsat způsob obživy
pravěkých sběračů a lovců a
soužití lidí
- uvést kultovní předměty

popsat život v době
nejstarších civilizací

- vyvodit souvislosti mezi
přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
- porovnat vývoj
v jednotlivých starověkých
státech

znát souvislosti mezi
přírodními podmínkami a
vývojem starověkých států

- srovnat rozdíly ve způsobu
života obyvatel dvou
nejznámějších měst
- prokázat, jak antická
kultura ovlivnila Evropu a
zbytek světa
- doložit souvislost judaismu
a křesťanství
- charakterizovat základní
formy vlády
- vyvodit závěry, jak
obranné a dobyvačné války
ovlivnily život v antice
- vyjmenovat známé
osobnosti z oblasti vědy i
umění Řecka a Říma

Pravěk
- vznik a vývoj člověka
- život v pravěku

VMEGS/JE - kořeny a
zdroje evropské civilizace

- lovci, rybáři, sběrači
- náboženství
- zemědělci
- způsob života a obživy
Nejstarší státy
- charakteristické rysy
oblasti
- vývoj společnosti
- státní zřízení
- náboženské představy
- počátek písma
- přínos starověkých
civilizací
Egypt
- zemědělství
- řemesla
- vzdělávaní
- kultura
- náboženství
Řecko
- Sparta a Athény
- vývoj společnosti
- Antická kultura
- náboženství v Řecku
Řecko a Řím
- vývoj společnosti a
státního zřízení
- vojenská střetnutí
- osobnosti Řecka a Říma

VMEGS/JE - kořeny a
zdroje evropské civilizace

VDO/OOSS - základní
principy demokratického
politického systému

7. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
vědět o prvních státních
útvarech na našem území

mít základní poznatky
z období počátku českého
státu

Dílčí výstupy
Žák by měl
- popsat způsob života
Slovanů
- posoudit příčiny vzniku
Sámovy říše
- specifikovat základní rysy
románského slohu
- vysvětlit význam
Velkomoravské říše jako
nejstaršího útvaru na našem
území
- popsat počátky českého
státu s pověstmi o Přemyslu
a jeho rodu

Učivo

Průřezová témata

Raný středověk
Způsob života a obživy
Slovanů
Sámova říše
Románská kultura
Velkomoravská říše
Český stát

MKV/KD - poznávání
vlastního kulturního
zakotvení

znát úlohu a postavení
církve ve středověké
společnosti

- vysvětlit náboženský a
kulturní přínos
Cyrilometodějské mise
- definovat duchovní odkaz
patronů českých zemí

Středovek a křesťanství
- příchod Cyrila a Metoděje
na Moravu
- Svatý Václav

být seznámen s obdobím
rozkvětu českého státu
v době přemyslovské a
lucemburské

- popsat životní styl
v českých zemích za vlády
Přemyslovců
- zhodnotit rozmach českého
státu a jeho význam pro
střední Evropu
- objasnit význam sousloví
„Otec vlasti“
- porovnat způsoby života
jednotlivých vrstev
středověké společnosti a
jejich vzájemné vztahy
- charakterizovat hlavní
podmínky a prvky života ve
středověkém městě
- shrnout základní znaky
románské a gotické
- shrnout základní znaky
renesance
- na příkladech doložit
renesanční památky
- jmenovat významné
osobnosti renesance
- popsat příčiny vzniku
husitských válek
- vyjmenovat
nejvýznamnější postavy a
vojevůdce husitských válek
a popsat způsob jejich boje
- najít rozdíly ve vnímání
husitství u nás a ve světě
- zhodnotit úlohu
reformátorů a Jana Husa
- vysvětlit dobu vlády Jiřího
z Poděbrad a jeho význam

Vrcholný středověk
- České země za vlády
Přemyslovců
- změny ve středověké
společnosti
- život v době Karla IV.
- rozvoj kultury a vzdělání
- středověké město a venkov
- románský sloh
- gotika
- renesance

MKV/LV - vztahy mezi
kulturami

Husitství
- významné osobnosti
- doba vlády Jiřího z
Poděbrad

MKV/LV - předsudky a
vžité stereotypy

Dílčí výstupy

Učivo

charakterizovat příčiny,
průběh a důsledky
husitského hnutí

8. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
vědět o důsledcích cest
a poznávání nových
civilizací

Žák by měl
- analyzovat příčiny a
dopady zámořských objevů
- orientovat se na mapě
zámořských objevů a
interpretovat jednotlivé
informace

znát rozdíly způsobu
života společnosti
jednotlivých historických
etap

- vysvětlit podstatu vzniku
habsburského soustátí
- charakterizovat postavení
českého národa
v kontextu habsburské
monarchie
- vlastními slovy popsat
život na dvoře
Rudolfa II.
- objasnit příčiny vzniku
třicetileté války
- popsat život

Počátek novověku
- poznávání světa, objevy a
vynálezy
- zámořské objevy
- počátky dobývání světa –
kolonialismus
- poznávání nových
civilizací
České země za vlády
Habsburků
- doba Rudolfa II.
- bitva na Bíle hoře a její
důsledky
- život v pobělohorské době
- barokní kultura

Průřezová témata
VMEGS/JE - klíčové
mezníky evropské historie

mít přehled o zásadních
historických událostech
v naší zemi

poznat význačné osobnosti
našich dějin

společnosti
v pobělohorské době a
vyvodit příčiny odboje
nevolníků proti útlaku
- definovat základní rysy
barokní kultury
- uvést příklady památek u
nás
- jmenovat významné
osobnosti
- popsat průběh revolučních
hnutí a zhodnotit jejich
význam
- objasnit význam vynálezů,
které ovlivnily rozvoj světa
koncem 19. století
- vyjmenovat hlavní postavy
české kultury konce 19.
století
- zhodnotit přístup člověka
k sobě a ke společnosti
- jmenovat hlavní
reformy vydané za vlády
obou panovníků a uvést,
jaký měly dopad na život
společnosti
- charakterizovat důvody
vzniku selských rebelií a
popsat jejich průběh
- vysvětlit význam vynálezů
pro rozvoj zemědělství a
průmyslu této doby
- vyjmenovat hlavní postavy
národního obrození

- národní obrození
- utváření novodobého
českého národa
- revoluční rok 1848
- Česká politika a kultura na
konci 19. století
Novověk
- osvícenství
- vláda Marie Terezie a
Josefa II.
- selské rebelie
- hospodářský a kulturní
rozvoj

EV/LA - průmysl a životní
prostředí

Významné postavy
národního obrození

9. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák by měl
být seznámen s příčinami a
politickými, sociálními a
kulturními důsledky
1. světové války

mít základní poznatky o
vzniku Československé
republiky

Dílčí výstupy
Žák by měl
- objasnit příčiny vzniku1.
světové války
- zhodnotit výsledky
1. světové války
- zaujmout vlastní
stanovisko ke zneužití vědy
a techniky v kontextu 1.
světové války
- zhodnotit okolnosti vzniku
samostatného
Československa
- vysvětlit význam osobnosti
T. G. Masaryka
- charakterizovat způsob
života jednotlivých
společenských vrstev první
republiky
- zhodnotit souvislost mezi
nepříznivým stavem
ekonomiky a tendencí řešit
problémy extrémními
způsoby
- srovnat prvky fašistického
a demokratického státu
- na konkrétních událostech
vysvětlit situaci

Učivo
Moderní doba
1. světová válka

Vznik ČSR
- první prezident T. G.
Masaryk
- období 1. republiky
- hospodářská krize a 30.
léta v Československu
- fašizmus v Evropě
- prezident Edvard Beneš
- Mnichovská zrada

Průřezová témata
VMEGS/OE - mezinárodní
setkávání

znát průběh a důsledky
2. světové války a nový
politický a hospodářský
vývoj v Evropě

chápat význam událostí
v roce 1989 a vítězství
demokracie v naší vlasti

- popsat důsledky
Mnichovské zrady 1938
- na příkladech doložit
nejdůležitější předválečné
konflikty, neschopnost
demokratické společnosti
čelit agresi
- porovnat 1. a 2. světovou
válku a dopad válek na
obyvatelstvo
- na genocidě židovského
obyvatelstva prokázat
nepřijatelnost totalitních
systémů
- porovnat způsoby
domácího i zahraničního
odboje proti okupaci
- vyvodit závěry z nového
rozdělení světa jako
důsledek 2. světové války
- na konfliktech studené
války doložit snahu o
definitivní rozdělení světa
- porovnat postavení ČSR
v rámci východního bloku
- identifikovat a vysvětlit
základní společenské
změny v ČSR, počátky
integrace západní Evropy
- stanovit rok 1948 jako
mezník ve vývoji českého
státu od demokracie
k nástupu totalitní
společnosti
- doložit příklady důsledky
sovětizace ČSSR ve všech
oblastech společenského
života i v každodenním
životě lidí
- uvést ideje pražského jara
1968 i jejich násilné
potlačení vojsky Varšavské
smlouvy
- na příkladech doložit rok
1989 jako výsledek
postupného rozpadu
totalitních režimů
východního bloku
- vysvětlit
pojem Charta 77
- zhodnotit postavení ČR
v Evropě a její začlenění do
integračního bloku

2. světová válka
- Holocaust
- Genocida
- protektorát
- odboj
- Slovenský stát
- průběh a důsledky války
ČSR po 2. světové válce
- rok 1948
- období zápasu o
demokracii
- totalitní režim a odpor proti
němu
- rok 1968
- nové společenské poměry
v Evropě

MKV/EP - postavení
národnostních menšin
VMEGS/JE - klíčové
mezníky evropské historie
VMEGS/OE - mezinárodní
setkávání
VDO/PD - demokracie jako
protiváha diktatury a
anarchie
MKV/EP - projevy rasové
nesnášenlivosti
MKV/EP - postavení
národnostních menšin
MV/FV - vliv médií na
společnost, politický život

Dějiny 21. století
- události 1989
- osobnosti 21. století
- vznik České republiky a
vstup do EU

VMEGS/JE – Evropská unie

5.5.2 Občanská výchova
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kollrosová.
Úpravu k 30.6.2010 provedli: Mgr. Zdeňka Kollrosová, Mgr. Jaroslav Šedivý.

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství
RVP ZV – LMP. Časová dotace je od 6. do 9. ročníku 1 vyučovací hodina týdně. Výuka probíhá ve třídě, v
případě možností venku.
Občanská výchova směřuje k osvojení norem společenského chování a občanského soužití, chápání
hodnoty pozitivních mezilidských vztahů. Vede k poznávání sebe sama, k odpovědnosti za vlastní život.
Umožňuje žákovi zorientovat se v otázkách právní ochrany a sociální pomoci.

V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení




Žáky vedeme k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
Učíme žáky pracovat s učebnicí, učebním materiálem a učebními pomůckami
Žáky vedeme k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním

Kompetence sociální a personální





Posilujeme žákovo sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
Vedeme žáky k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
Snažíme se, aby žáci rozpoznali nevhodné a rizikové chování, uvědomovali si ho i s jeho možnými
důsledky
Posilujeme u žáků sociální chování a sebeovládání, vnímavost k druhým lidem

Kompetence k řešení problémů




Předkládáme žákům úkoly tak, aby rozpoznali problém a hledali řešení, aby se nenechali odradit
nezdarem
Vedeme žáky k tomu, aby svůj problém dokázali popsat, svěřili se s ním a pak požádali i o radu a také se
podle ní řídili
Učíme žáky, jak přivolat pomoc v případě vlastního ohrožení či jiné osoby

Kompetence komunikativní



Vedeme žáky k srozumitelnému vyjadřování a k dovednosti vést dialog
Učíme žáky vyjadřovat své názory a postoje a obhajovat je

Kompetence občanské



Vedeme žáky k základním znalostem práv a povinností občanů, respektování společenských norem a
pravidel soužití
Učíme žáky, jak zvládat běžnou komunikaci na úřadech

Kompetence pracovní


Vedeme žáky k výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Učivo

Žák by měl
- mít základní informace o
sociálních, právních a
ekonomických otázkách
rodinného života a
rozlišovat postavení a role
rodinných příslušníků

Žák by měl
- vysvětlit funkci a úlohu
rodiny ve společnosti a v
životě člověka
- definovat pojmy domov,
rodina
- vyjmenovat role
příslušníků rodiny
- popsat druhy rodiny
- popsat rodinné zvyky a
tradice
- sestavit vlastní
rodokmen
- formulovat svá práva a
povinnosti v rodině
- na příkladech uvést
možnosti náhradní
rodinné péče
- analyzovat příčiny, které
mohou způsobit rozpad
rodiny a navrhnout řešení

Rodina, škola
- funkce a struktura rodiny
- Zákon o rodině
- náhradní rodinná péče
- úplná a neúplná rodina
- práva a povinnosti žáků
- vztahy ve škole
Mezilidské vztahy ve
společnosti
- rovnoprávné postavení
žen a mužů
Peníze a jejich funkce
- hospodaření a rozpočet
rodiny

Průřezová témata
OSV/SR – poznávací
schopnosti
OSV/SR - mezilidské
vztahy
OSV/SR - komunikace

- kriticky přistupovat k
projevům vandalismu

- chápat státoprávní
uspořádání České
republiky, zákonodárných
orgánů a institucí státní
správy
- uvést symboly našeho
státu a znát způsoby
jejich užívání

- vytvořit seznam nákladů
na provoz domácnosti
- posoudit význam peněz
pro zabezpečení rodiny
- charakterizovat práva a
povinnosti žáků
- vysvětlit nutnost ochrany
kulturních památek a
objasnit i svůj přínos pro
jejich ochranu
- popsat české a
křesťanské tradice
- vysvětlit funkci
prezidenta, vlády a
parlamentu
- uvést příklady institucí,
které se podílejí na
správě obcí, krajů
- identifikovat symboly
státu
- vysvětlit, proč se
používají
- jmenovat příklady
příležitostí, kdy se
používají
- uvést souvislost mezi
minulostí a přítomností
- vyhledat svátky
v kalendáři
- sdělit, jakým způsobem
tráví některý ze svátků

Obec, region, kraj
- zajímavosti a významné
osobnosti obce, regionu,
kraje
- kulturní památky
- přírodní zajímavá místa
- národní zvyky a obyčeje
Státní správa a
samospráva
- orgány a instituce státní
správy a samosprávy

VDO/OSŠ - formy
participace žáků na
životě, místa, komunity

VDO/OOSS – právo,
spravedlnost, vzájemná
komunikace a spolupráce

Právní základy státu
- státní symboly
Naše vlast
- významné události a
osobnosti, které proslavily
naši vlast
- státní svátky

7. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
- respektovat mravní
principy a pravidla
společenského soužití
- být seznámen s
nebezpečím rasismu a
xenofobie
- tolerovat kulturní
zvláštnosti, názory a
zájmy minoritních skupin
ve společnosti
- kriticky přistupovat k
projevům vandalismu
- rozpoznat hodnoty
přátelství a vztahů mezi
lidmi a být ohleduplný ke
starým, nemocným a
postiženým
spoluobčanům
- respektovat mravní
principy a pravidla
společenského soužití
- uplatňovat vhodné
způsoby chování a
komunikace v různých
životních situacích a
rozlišit projevy
nepřiměřeného chování a
porušování

-vysvětlit pojmy rasismus,
xenofobie
- uvést příklady
národnostních menšin
žijících ve společnosti
- diskutovat o jejich
zvláštnostech, názorech a
zájmech
- vybrat z dostupných
médií příklady
netolerance minoritních
skupin a vyjádřit svůj
názor
- na příkladech uvést
různá politická zřízení
- vysvětlit podstatu
demokracie a význam
demokracie pro občany
- mít základní znalosti o
podstatě a fungování
demokratické společnosti
- uvést příklady různých
náboženství a odlišit je od
sekt
- popsat, v čem tkví
nebezpečí náboženských
sekt
- objasnit termín
vandalismus

Učivo
Mezilidské vztahy ve
společnosti
- mezilidská komunikace
- otázky víry a
náboženství
- nebezpečí
náboženských sekt
- základní pravidla
společenského chování
- rovnocennost a
rovnoprávnost
národnostních menšin
- člověk a svoboda
- mravní hodnoty jedince
- problémy lidské
nesnášenlivosti
Lidská práva
- principy demokracie
- diskriminace
- národnostní
problematika
- základní lidská práva
- Listina základních práv a
svobod
- poškozování lidských
práv

Průřezová témata
OSV/MR – řešení
problémů a rozhodovací
schopnosti
VDO/OOSS – principy
soužití s minoritami
VDO/OOSS - práva a
povinnosti občana,
angažovanost na zájmu
celku
VDO/OOSS - Listina
základních práv a svobod
VDO/PD – demokracie
jako protiváha diktatury a
anarchie
OSV/SR - mezilidské
vztahy
OSV/SR - komunikace
OSV/MR - hodnoty,
postoje, praktická etika
MKV/LV - kvalita
mezilidských vztahů
OSV/SR - komunikace
OSV/MR - hodnoty,
postoje, praktická etika

společenských norem
- dokázat vyřizovat své
osobní záležitosti, v
případě potřeby požádat
vhodným způsobem o
radu
- uvést příklady
mezinárodního terorismu

- z praxe uvést projevy
vandalismu a zhodnotit
toto chování
- vyjádřit vlastní postoj
k vandalismu
- popsat, jaké vlastnosti
by měl mít kamarád
- vyjmenovat kladné i
záporné charakterové
vlastnosti člověka
- uvést příklady dobrého a
špatného chování se
ke starým, nemocným a
postiženým lidem
- porovnat chování
jednotlivců a vyvodit, zda
respektují mravní principy
a pravidla společenského
soužití
- popsat vhodnost
chování v různých
životních situacích
- zdůvodnit, proč je dané
chování nepřiměřené
- navrhnout řešení
možných konfliktů,
neshod
- řešit nastolený problém
hledáním pomoci, rady
- předvést na modelové
situaci, jak žádat o radu
- navrhnout, jak řešit
problémové situace ve
škole
- vyjmenovat nejznámější
mezinárodní organizace a
objasnit, k čemu slouží
- na základě vlastní úvahy
zformulovat výhody a
nevýhody členství CR
v mezinárodních
organizacích
- jmenovat výhody, které
plynou z členství ČR v EU

Mezinárodní spolupráce
- ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce
mezi státy
- významné mezinárodní
organizace
Evropská integrace
- členské státy EU
- postavení ČR v rámci
EU

VMEGS/OE - státní a
evropské symboly
VMEGS/JE – Evropská
unie
VMEGS/JE – mezinárodní
organizace

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl
- chápat význam
vzdělávání v kontextu s
profesním uplatněním

Žák by měl
- vysvětlit, co znamená
právo na vzdělání

- uvést některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má
ČR vztah, a vědět o
výhodách spolupráce
mezi státy

8. ročník

- rozeznat nebezpečí
ohrožení sociálně

- vyjmenovat některé
patologické jevy

Rodina, škola
- odpovědnost rodičů za
výchovu dětí
- význam vzdělání pro
život
Školství v ČR
- právo na vzdělání
- školský systém
- sytém celoživotního
vzdělávání
- příprava na profesní
uplatnění
Člověk a volný čas
- volnočasové aktivity

patologickými jevy

- mít základní znalosti o
podstatě a fungování
demokratické společnosti

- charakterizovat, čím jsou
nebezpečné
- porovnat jejich vliv na
člověka a jeho okolí
- rozlišit vhodné a
nevhodné volnočasové
aktivity
- vybrat pro sebe vhodné
aktivity
- sestavit svůj denní režim
- objasnit pojem – týrané
dítě
- popsat, jaké jsou projevy
šikany, diskriminace
- pojmenovat nejvyšší
zákon naší země
- shrnout význam zákonů
- vyjmenovat některé
politické strany
- jmenovat některá
ministerstva a uvést, čím
se zabývají
- rozlišit druhy voleb do
zastupitelských orgánů
- mít základní znalosti o
podstatě a fungování
demokratické společnosti

- sport
- zájmové a sportovní
organizace
- nevhodné využívání
volného času
- nebezpečí drog
Lidská práva
- týrané a zneužívané dítě
- šikana

Právní základy státu
- Ústava a zákony ČR
- politické strany
- prezident republiky
- složky státní moci, jejich
orgány a instituce
- volby do zastupitelských
orgánů

VDO/PD - význam Ústavy
VDO/FPO – volební
systémy a demokratické
volby a politika
VDO/PD - demokracieprincip, fungování

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl
- jmenovat základní práva
a povinnosti občanů
- rozlišit protiprávní
jednání a posoudit jeho
rizika
- uvést příklady
porušování práva a
možnosti postihů
- rozlišovat práva a
vyjmenovat, čím se
zabývají
- uvést příklady činností
orgánů právní ochrany
občanů
- vyplnit jednoduchý
úřední list
- pojmenovat jednotlivé
doklady
- popsat, jak se chovat na
úřadech
- vysvětlit význam sociální
a zdravotní péče
- ze své praxe
charakterizovat způsob
péče o osoby
s postižením
- jmenovat příklady
pomoci potřebným
občanům
- vyhledat v telefonním
seznamu či na internetu
čísla linek pomoci
- pojmenovat různé druhy

Člověk a právo
- práva a povinnosti
občana
- styk s úřady
- státní občanství
- právní dokumenty
občana
- právní řád
- osobní vlastnictví
- právní vztahy a z nich
vyplývající závazky
- orgány právní ochrany
- druhy a postihy
protiprávního jednání
- soudy
- trestná činnost mládeže
- pracovní právo

MKV/LV - kvalita
mezilidských vztahů
OSV/SR - komunikace

Zdravotní a sociální
péče
- systém zdravotní péče
- zdravotní a sociální
pojištění
- sociální zabezpečení
- orgány a instituce
zdravotní a sociální péče,
pomáhající organizace
(krizová centra)

OSV/OR - psychohygiena
VDO/PD - zákon, právo,
morálka
MKV/LV - lidská solidarita,
tolerance

9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
- znát základní práva a
povinnosti občanů
- uvědomovat si rizika
porušování právních
ustanovení a důsledky
protiprávního jednání
- zvládat běžnou
komunikaci s úřady

- uvědomovat si význam
sociální péče a sociální
péče o potřebné občany
- využívat v krizových
situacích služeb
pomáhajících organizací

- chápat význam
vzdělávání v kontextu s
profesním uplatněním
- formulovat své nejbližší
plány

- dokázat vyřizovat své
osobní záležitosti

- vědět o právech občanů
ČR v rámci EU a
způsobech jejich
uplatňování

organizací, které
pomáhají v krizových
situacích
- popsat, jak se bude
připravovat na své
budoucí povolání, profesi
- vlastními slovy popsat,
kdo je nezaměstnaný,
zaměstnanec,
zaměstnavatel, co je
rekvalifikace
- shrnout své reálné
možnosti pro výběr
profese
- obhájit výběr budoucího
povolání
- zdůvodnit důležitost
vzdělávání
- zformulovat vlastní cíle
- porovnat formy platby,
vysvětlit funkci peněz
- načrtnout, jak by
hospodařil s penězi
- rozlišit světové měny
- z dostupných materiálů
shrnout, jaká práva mají
občané ČR v rámci EU a
jaké jsou možnosti řešení
jejich problémů

Pracovní uplatnění
- kvalifikace, rekvalifikace
- odměna za práci
- daně
- nezaměstnanost,
pracovní úřady, finanční
podpora v
nezaměstnanosti

OSV/MR - řešení
problémů

Peníze a jejich funkce
- podoby peněz
- měna v EU a ostatní cizí
měny
- formy platby
Lidská práva
- práva dítěte a jejich
ochrana
- rodinné právo

OSV/MR - řešení
problémů

5.6 Člověk a příroda
5.6.1 Fyzika
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Reitspies

Úpravu k 30.6.2010 provedla: Ing. Jana Štěpánková

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika RVP ZV-LMP. Předmět je zařazen
jako povinný v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných
souvislostí. Žáci získávají základ pro pochopení přírodních zákonitostí, které mohou uplatnit v praktickém životě.
Fyzika 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 rozvoj kritického myšlení a logického
uvažování.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení




Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
Učíme žáky používat odbornou terminologii, symboly a znaky
Vedeme k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací

Kompetence sociální a personální





Vedeme žáky při řešení úkolů ke spolupráci a vzájemné pomoci
Učíme žáky formulovat své názory i respektovat odlišné názory druhých
Učíme žáky zastávat různé role při práci ve skupinách a prezentovat výsledky práce skupiny

Kompetence občanské





Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti, předcházení různým nebezpečím, k ochraně zdraví
Vedeme žáky k dodržování školního řádu, k zodpovědnosti za své chování
Učíme žáky šetrně zacházet s energiemi – voda, elektřina, teplo

Kompetence k řešení problémů





Společně s žáky se snažíme využívat získané poznatky nejen v teoretických, ale i v praktických činnostech
Učíme žáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení
problémů
Učíme žáky objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat

Kompetence komunikativní





Vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech
Vedeme žáky k naslouchání pokynům, k porozumění obsahu sděleného
Učíme žáky formulovat své myšlenky, názory, poznatky ústně i písemně

Kompetence pracovní







Vedeme žáky k praktickým činnostem, k podílení se na sestavování pokusů, pečování o pomůcky
Seznamujeme žáky s pomůckami a přístroji, s jejich funkcí i odborným názvoslovím
Učíme žáky pracovat podle pokynů, návodu, plánku, podle vlastního plánu
Požadujeme, aby žáci udrželi pozornost, dokončovali zadané úkoly, hodnotili práci svoji i ostatních
Směřujeme k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, k dodržování vymezených
pravidel

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
7. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
využívat poznatků o
zákonitosti tlaku v klidných
tekutinách pro řešení
jednoduchých praktických
problémů

Žák by měl
- uvést na jednoduchých
příkladech směr a velikost
působení tlakové síly
v kapalinách
- vyjmenovat konkrétní
příklady hydraulických
zařízení a vysvětlit jejich
využití v praxi
- objasnit závislost počasí na
tlaku vzduchu

poznat, zda je těleso v klidu
či pohybu vůči jinému tělesu

- rozlišit, zda je dané těleso
v klidu nebo pohybu
vzhledem k jinému tělesu

Učivo
Archimédův zákon –
vztlaková síla, potápění,
vznášení se a plování těles
v klidných tekutinách
Pascalův zákon –
hydraulická zařízení a jejich
užití v praxi
Hydrostatický a
atmosférický tlak –
souvislost mezi
hydrostatickým tlakem,
hloubkou a hustotou
kapaliny, souvislost
atmosférického tlaku
s některými procesy
v atmosféře
Pohyby těles – pohyb a klid
těles

Průřezová témata
EV/LA – vodní doprava,
letecká doprava

OSV/OR – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění,
zapamatování

znát vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
při řešení jednoduchých
problémů
rozeznat, zda na těleso
v konkrétní situaci působí
síla

předvídat změnu pohybu
těles při působení síly

znát vzájemný vztah mezi
výkonem, vykonanou prací
a časem (bez vzorců)

aplikovat poznatky o
jednoduchých strojích při
řešení praktických problémů

rozpoznat zdroje zvuku,
jeho šíření a odraz

posoudit vliv nadměrného
hluku na životní prostředí a
zdraví člověka

- porovnat rychlost
v závislosti na čase a dráze u
jednoduchých příkladů z
praxe

Dráha, čas, rychlost, v = s/t,
průměrná rychlost, okamžitá
rychlost

- rozpoznat, zda na dané
těleso působí síla
- změřit velikost síly
siloměrem
- ve výpočtech užívat vztah
mezi gravitační silou
působící na těleso a
hmotností tělesa
- užívat s porozuměním
poznatek, že třecí síla závisí
na druhu materiálu a
drsnosti třecích ploch
- v běžných životních
situacích navrhnout způsob
zvětšení nebo zmenšení třecí
síly
- určit, kdy síla těleso uvede
do pohybu, zastaví, zrychlí
nebo zpomalí, změní směr
jeho dráhy pohybu, těleso
zdeformuje
- uvést příklady možných
nebezpečných situací
v běžném životě
v souvislosti s účinky změny
pohybu těles
- určit, kdy těleso ve fyzice
koná práci
- řešit jednoduché příklady
z praxe, ve kterých
porovnává výkon objektů
konajících práci
- vysvětlit vztah mezi
výkonem, vykonanou prací
a časem
- objasnit, že jednoduché
stroje šetří sílu a čas, práci
usnadní, ale neušetří
- uvést praktické příklady
použití jednoduchých strojů
-popsat schéma tepelných
motorů
- určit zdroje zvuku ve svém
okolí
- rozlišit dobré vodiče zvuku
a zvukové izolanty
- objasnit odraz zvuku od
překážky a uvést příklad
vzniku ozvěny
- objasnit pojem hlasitost
zvuku a porovnat hlasitost
zvuků ve svém okolí
- na příkladech posoudit vliv
nadměrného hluku na zdraví
člověka, na životní prostředí

Síla působící na těleso
Gravitační pole a gravitační
síla – přímá úměrnost mezi
gravitační silou a hmotností
tělesa
Tlaková síla a tlak – tlaková
síla, tlak a jeho jednotka
Třecí síla - smykové tření,
ovlivňování velikosti třecí
síly v praxi

Dílčí výstupy

Učivo

Působení sil stejných a
opačných směrů na těleso,
účinky síly

OSV/MR – bezpečnost
silničního provozu

OSV/MR – bezpečnost
silničního provozu

Fyzikální měření: délka,
hmotnost, objem, čas

Práce a výkon – jednoduché
stroje a jejich využití
v praxi,
tepelné motory

Vlastnosti zvuku – vznik a
zdroje zvuku, látkové
prostředí jako podmínka
vzniku šíření zvuku, odraz
zvuku na překážce, ozvěna,
hudební nástroje
Škodlivost nadměrného
hluku, lidské aktivity jako
zdroje zvuků

EV/LA – ochrana před
nadměrným hlukem

8. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Průřezová témata

Žák by měl
rozeznat teplo přijaté či
odevzdané tělesem

rozpoznat vzájemné
přeměny různých forem
energie, jejich přenosu a
využití

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

znát zdroje elektrického
proudu
rozlišit stejnosměrný proud
od střídavého a změřit
elektrický proud a napětí
rozlišit vodiče od izolantů
na základě jejich vlastností

sestavit podle schématu
elektrický obvod

Žák by měl
- uvést příklady zdrojů tepla
- rozlišit, které těleso teplo
vydává a které přijímá
- rozpoznat jednotlivé
přeměny skupenství – tání,
tuhnutí, vypařování,
kapalnění
- objasnit vzájemnou
přeměnu energií
v jednotlivých typech
elektráren
- vysvětlit způsob přenosu
elektrické energie a její
využití v běžném životě
- objasnit výhody a
nevýhody získávání
elektrické energie v různých
typech elektráren z hlediska
dosažitelnosti,
obnovitelnosti zdrojů a vlivu
na životní prostředí
- popsat přenos elektrické
energie z elektráren ke
spotřebiteli
- vyjmenovat běžné zdroje
elektrického proudu
- uvést hlavní jednotku
elektrického proudu a napětí
- rozlišit pokusně vodiče a
izolanty
- objasnit využití odporu
vodiče v tepelných
elektrospotřebičích
- sestavit ze školní
elektrostavebnice
jednoduchý elektrický
obvod
- popsat a nakreslit schéma
jednoduchého elektrického
obvodu
- volit k jednotlivým
spotřebičům vhodný zdroj
napětí

Přeměny skupenství látek tání, tuhnutí, skupenské
teplo tání, vypařování a
kapalnění, teplota varu
kapaliny

VMEGS/ES – tepelná
izolace - šetření energií
EV/ZPŽ - globální
oteplování Země,
skleníkový efekt

Formy energie – druhy
energie, elektrická energie a
výkon, výroba a přenos
elektrické energie,
jaderná energie
Obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie,
vliv výroby elektrické
energie na životní prostředí

EV/VČP – aktuální
ekologické problémy,
prostředí a zdraví

Elektrická a magnetická síla,
účinky elektrického proudu
– přeměna energií
Stejnosměrný elektromotor,
střídavý proud
Vodiče a izolanty, odpor
vodiče – tepelné účinky el.
proudu, el. odpor
Elektrický obvod,- zdroje
napětí, spotřebiče

9. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
znát druhy magnetů a
jejich praktické využití

Žák by měl
- při pokusech ověřit
existenci magnetického pole
- popsat praktické využití
magnetické síly
- objasnit činnost a užití
elektromotoru

rozlišit stejnosměrný proud
od střídavého a změřit
elektrický proud a napětí

- rozlišit grafické označení
pro střídavý a stejnosměrný
proud
- vyjmenovat zdroje
stejnosměrného a střídavého
proudu
- objasnit nebezpečí vzniku
zkratu, uvést některé příčiny

znát zásady bezpečnosti při
práci s elektrickými přístroji

Učivo
Magnetické pole –
magnetická síla, druhy
magnetů, magnetické
vlastnosti látek,
elektromagnet a jeho
praktické využití,
stejnosměrný elektromotor
Stejnosměrný a střídavý
proud – označení, zdroje,
využití

Dodržování pravidel
bezpečné práce

Průřezová témata

a zařízeními

rozpoznat, zda těleso je, či
není zdrojem světla

znát způsob šíření světla v
prostředí

rozlišit spojnou čočku od
rozptylky a znát jejich
využití

znát planety sluneční
soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
osvojit si základní
vědomosti o Zemi jako
vesmírném tělese a jejím
postavení ve vesmíru
objasnit pohyb planety
Země kolem Slunce a pohyb
Měsíce kolem Země

rozlišit hvězdu od planety na
základě jejich vlastností

- vysvětlit nebezpečí při
práci s elektrospotřebiči ve
vlhkém prostředí
- vyjmenovat zásady
bezpečné práce
s elektrickými přístroji a
zařízeními
- vysvětlit, kde najde za
bouřky bezpečný úkryt
- rozpoznat ve svém okolí
různé zdroje světla
- na praktických příkladech
rozlišit zdroj světla a těleso,
které jen světlo odráží
- využít poznatku, že se
světlo šíří přímočaře a
objasnit vznik stínu
- znát vlastnosti předmětů,
které světlo odráží a které
pohlcují
- pokusně určit rozdíl mezi
obrazem předmětů
v rovinném, dutém a
vypuklém zrcadle
- uvést příklady využití
zrcadel v běžném životě
- rozlišit při pokusech
čočku, spojku a rozptylku
- dokázat pojmenovat
jednoduché optické přístroje
a uvést jejich praktické
využití
- popsat sluneční soustavu
- vysvětlit pohyb
vesmírných těles
- vyjádřit vlastními slovy
základní poznatky o Zemi
jako vesmírném tělese a
jejím postavení ve vesmíru
- objasnit střídání dne a noci
jako důsledek otáčení Země
kolem své osy
- objasnit střídání ročních
období jako důsledek
obíhání Země kolem Slunce
- popsat jednotlivé měsíční
fáze
- vysvětlit rozdíl mezi
planetou a hvězdou

s elektrickými přístroji a
zařízeními – zkrat, pojistky
a jističe, uzemnění, blesk

Vlastnosti světla – zdroje
světla (přírodní, umělé)

Rychlost světla ve vakuu a
v různých prostředích, odraz
světla, druhy a využití
zrcadel

VMEGS/ES – využití
zrcadel v alternativních
zdrojích energie sluneční elektrárny

Čočky a jejich využití,
praktické využití optických
přístrojů

Sluneční soustava – její
hlavní složky (planety,
měsíce, planetky, komety)
Země jako planeta, součást
sluneční soustavy
Pohyby Země, měsíční fáze

Hvězdy – rozdíly mezi
planetou a hvězdou

5.6.2 Chemie
Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková
Úpravu k 30.6.2010 provedla: Mgr. Hana Šubrtová

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Chemie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Chemie RVP ZV-LMP. Vyučuje
se v 9. ročníku jako samostatný předmět 1 hodinu týdně.
Předmět směřuje k osvojení základních chemických pojmů, zákonitostí a odborné terminologie,
seznamuje s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích.
Chemie vede k využívání znalostí ve prospěch ochrany životního prostředí, rozvíjí dovednosti předcházet a řešit
situace ohrožující životy, zdraví a majetek. Tento předmět podporuje rozvoj kritického myšlení a logického
uvažování.

V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální
výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v
evropských a globálních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení





Vedeme žáky k používání odborné terminologie
Umožňujeme žákům systematicky pozorovat vlastnosti látek, jejich přeměny, podmínky přeměněných
Vedeme žáky k hledání souvislostí mezi jevy a k jejich vysvětlení

Kompetence k řešení problémů




Umožňujeme žákům objevovat, řešit a vyslovovat závěry, obhajovat je
Učíme žáky, jak vyhledat pomoc při ohrožení svém či druhých osob

Kompetence komunikativní





Vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek v písemné a mluvené formě
Vedeme žáky k formulování a kladení otázek k danému tématu, učíme je, jak reagovat na myšlenky,
názory a podněty druhých
Vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, při pojmenovávání pozorovaných
skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech

Kompetence sociální a personální





Umožňujeme žákům podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách
Vedeme žáky k zodpovědnosti při práci ve skupinách
Umožňujeme řešení přiměřených úkolů a dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské




Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami, předcházení
různým nebezpečím, k ochraně vlastního zdraví
Učíme žáky chápat práva a povinnosti související s ochranou životního prostředí a ochranou zdraví
člověka

Kompetence pracovní





Učíme žáky pracovat podle pokynu, návodu, plánku, podle vlastního plánu
Seznamujeme žáky s pomůckami a chemikáliemi, s jejich použitím i odborným názvoslovím
Umožňujeme žákům navrhovat různá řešení problému a postupy činností

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LPM
Žák by měl
rozlišit společné a
rozdílné vlastnosti látek
rozpoznat přeměny
skupenství látek

Dílčí výstupy
Žák by měl
- rozlišit známé látky
podle jejich různých
vlastností
- z praxe popsat a
rozeznat skupenství

Učivo

Chemické látky
- výrobky chemie
- vlastnosti látek
- skupenství látek

Průřezová témata

OSV/OR-rozvoj
schopností poznávání

pracovat bezpečně s
vybranými běžně
používanými
nebezpečnými látkami
umět reagovat na případy
úniku chemických látek

poznat směsi a chemické
látky
rozeznat druhy roztoků a
jejich využití v běžném
životě
rozlišit různé druhy vody a
uvést příklady jejich
použití

uvést zdroje znečišťování
vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí
znát nejobvyklejší
chemické prvky a
jednoduché chemické
sloučeniny a jejich značky
rozpoznat vybrané kovy a
nekovy a jejich možné
vlastnosti

pojmenovat výchozí látky
a produkty
nejjednodušších
chemických reakcí
popsat vlastnosti a použití
vybraných prakticky
využitelných oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí a
znát vliv těchto látek na
životní prostředí

orientovat se na stupnici
pH, změřit pH roztoku
univerzálním
indikátorovým papírkem
poskytnout první pomoc
při zasažení pokožky
kyselinou nebo
hydroxidem
zhodnotit užívání paliv
jako zdrojů energie

běžných látek
- popsat a v praxi uplatnit
zásady bezpečného
používání základních
chemických pomůcek a
vybraných látek
- vyhledat důležitá tísňová
telefonní čísla
- určit varovný signál
všeobecná výstraha a
správně na něj reagovat
- uvést příklady pevné,
kapalné a plynné směsi
- uvést příklady roztoků a
jejich využití v praxi
- popsat koloběh vody v
přírodě
- zhodnotit význam vody
pro život na Zemi
- rozlišit druhy vod a uvést
příklady z praxe
- popsat příklady
znečišťování vody a
vzduchu v běžné praxi
- uvést možnosti
omezování znečištění vod
- orientovat se v tabulce
chemických prvků
- uvést příklady kovů a
jejich slitin
- popsat a vysvětlit využití
některých kovů v běžné
praxi
- uvést příklady některých
nekovů
- podle svých možností
popsat vlastnosti a využití
vybraných nekovů
- uvést jednoduché
příklady chemických
reakcí z běžného života

Chemický pokus,
bezpečnost při práci s
chemickými látkami
- chemické pomůcky
- vybrané chemické látky
- nebezpečné látky
- tísňová volání
- varovné signály

OSV/MR - hodnoty,
postoje, praktická etika

EV/LA - vlivy průmyslu na
prostředí

Směsi
- pevné
- kapalné
- plynné
- roztoky
- složky směsí
Voda
- koloběh vody v přírodě
- druhy vod
- vodárny a úpravny

Ochrana vody a vzduchu
- čistota ovzduší
- čistota vody

VMEGS/ES - naši
sousedé v Evropě

Chemické prvky
- periodická soustava
prvků
- prvky a sloučeniny
Kovy a nekovy
- vlastnosti a využití kovů
- vlastnosti a využití
nekovů

MKV/M - cizí jazyk

Chemické reakce

- vyjmenovat a popsat
některé oxidy a určit jejich
použití v praxi
- popsat vlastnosti a
využití vybraných kyselin
- uvést příklady uplatnění
solí v běžném životě
- posoudit vliv hnojiv na
životní prostředí
- rozlišit kyselé a zásadité
roztoky

Anorganické sloučeniny
- oxidy, kyseliny a solijejich vlastnosti a využití
- průmyslová hnojiva

MV/KČ – chápání
podstaty mediálního
sdělení

- kyselost a zásaditost
roztoků

OSV/MR - hodnoty,
postoje, praktická etika

- názorně předvést první
pomoc při zasažení
kyselinou nebo
hydroxidem
- vysvětlit pojem
obnovitelnosti zdrojů paliv
a uvést příklady z praxe

- první pomoc při
poleptání
Organické sloučeniny
- obnovitelné zdroje
- neobnovitelné zdroje –

znát příklady produktů
průmyslového zpracování
ropy

uvést příklady bílkovin,
tuků, sacharidů a vitaminů
v potravě z hlediska
obecně uznávaných
zásad správné výživy
vědět o využívání
prvotních a druhotných
surovin
znát zásady bezpečnosti
při práci s chemickými
látkami

zhodnotit využívání
různých látek v praxi
vzhledem k životnímu
prostředí a zdraví člověka

- vyjmenovat produkty
průmyslového zpracování
ropy a uvést příklady
využití
- rozeznat přírodní a
syntetické materiály
- rozlišit a specifikovat
bílkoviny, tuky, sacharidy
a vitaminy
- uvést příklady zdrojů
těchto látek pro člověka
- uvést příklady prvotních
a druhotných surovin pro
další výrobu a zhodnotit
ekologický význam
recyklace odpadů
- zdůvodnit nebezpečnost
hořlavin a výbušnin
- uvést zásady bezpečné
práce s běžnými
chemickými látkami
používanými v
domácnosti
- charakterizovat některé
poznané chemické látky z
hlediska jejich vlivu na
zdraví člověka a životní
prostředí

hlavně: uhlí a zemní plyn
Ropa a její produkty
- průmyslové zpracování
ropy
- ropné havárie
Plasty
Sacharidy, tuky, bílkoviny
a vitamíny v lidské stravě
Zdravá výživa
Chemie a společnost
- třídění odpadu
- recyklace

VDO/OOSS - občan jako
odpovědný člen
společnosti

Mycí a čisticí prostředky
Zacházení s
nebezpečnými látkami
První pomoc

Léčiva, drogy
Vliv chemických látek na
člověka a životní prostředí

OSV/OR - moje vztahy k
druhým lidem

5.6.3 Přírodopis
Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková
Úpravu k 30.6.2010 provedla: Ing. Jana Štěpánková

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis RVP ZV-LMP.
Předmět je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Formy a metody práce se
užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová práce
a krátkodobé projekty.
Vzdělávání v předmětu směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny, poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům, umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož
součásti jsou vzájemně propojeny, seznamuje žáka se stavbou živých organismů. Výuka učí aplikovat
přírodovědné poznatky v praktickém životě, vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a
lidskou činností v závislosti člověka na přírodních zdrojích.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální
výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení




Vedeme žáky k samostatnému pozorování přírody
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat získané informace

Kompetence k řešení problémů




Vedeme žáky k aktivnímu řešení problémových situací, k vyslechnutí názoru druhých, k diskusi a
k vyjádření vlastního postoje
Učíme žáky, jak předcházet některým ekologickým problémům na místních i globálních příkladech

Kompetence komunikativní




Vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek v písemné a mluvené formě
Vedeme žáky k používání správné terminologie

Kompetence sociální a personální




Vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a k upevňování dobrých mezilidských vztahů
Posilujeme u žáků sebedůvěru a pocit zodpovědnosti

Kompetence občanské




Vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě
Učíme žáky chápat práva a povinnosti související s ochranou životního prostředí a ochranou zdraví
člověka

Kompetence pracovní




Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při pobytu v přírodě i při praktických
činnostech
Ukazujeme žákům možnosti i problémy spojené s různými pracovními činnostmi v přírodě (např.
zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, rekreace)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
získat základní vědomosti
o přírodě a přírodních
dějích

Žák by měl
- rozlišit přírodninu živou a
neživou
- na praktických
příkladech popsat
základní přírodní děje
- popsat základní rozdíly
mezi nižšími a vyššími
rostlinami a uvést některé
jejich zástupce
- uvést hlavní zástupce
jednotlivých druhů
hospodářských rostlin

rozlišit základní
systematické skupiny
rostlin a znát jejich
zástupce
znát význam hospodářsky
důležitých rostlin a
způsob jejich pěstování
orientovat se v přehledu
vývoje organismů a
rozlišit základní projevy a
podmínky života
člověka
poznat význam rostlin a
živočichů v přírodě i pro
člověka
rozpoznat rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými
organismy
znát základní funkce
hlavních orgánů a

- popsat základní projevy
a podmínky života
- stručně popsat vývoj
organismů
- na praktických
příkladech uvést
souvislost člověk - rostlina
– živočich
- uvést některé zástupce
jednobuněčných a
mnohobuněčných
organismů a vysvětlit
rozdíl mezi nimi
- vysvětlit pojmy: pletiva,
tkáně, orgány, orgánové

Učivo

Průřezová témata

Obecná biologie a
genetika
- přírodniny živé a neživé
- přírodní děje

EV/ZPŽ - propojenost
světa

Biologie rostlin
- rostliny nižší a vyšší

OSV/OR – rozvoj
schopností poznávání
(dovednosti pro učení a
studium)
EV/E - pole

Hospodářsky významné
rostliny
- hospodářské rostliny
- léčivé, jedovaté a
chráněné rostliny
- podmínky a projevy
života
- vývoj organismů
- význam rostlin a
živočichů
Složení a struktura živých
soustav
- buňka
- jednobuněčné a
mnohobuněčné
organismy
Orgány a orgánové
soustavy

EV/VČP - prostředí a
zdraví

orgánových soustav
rostlin i živočichů

soustavy a
charakterizovat jejich
funkci

vědět o vlivu virů a
bakterií v přírodě a na
člověka
poznat lišejníky

- uvést na příkladech z
běžného života význam i
nebezpečí virů a bakterií
- poznat základní druhy
lišejníků

- pletiva
- tkáně
- orgány a orgánové
soustavy
Viry a bakterie
- vliv na přírodu a na
člověka
Lišejníky
- výskyt a význam

7. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
porovnat vnější a vnitřní
stavbu rostlinného těla a
znát funkce jednotlivých
částí těla rostlin
vědět o základních
rostlinných fyziologických
procesech a o jejich
využití
popsat přizpůsobení
některých rostlin
podmínkám prostředí

Žák by měl
- na základě pozorování
rozpoznat jednotlivé části
těla rostlin a určit jejich
funkci
- popsat základní
fyziologické procesy
rostlin

rozlišit jednotlivé skupiny
živočichů a znát hlavní
zástupce
rozpoznat naše
nejznámější jedlé a
jedovaté houby podle
charakteristických znaků

- z praxe popsat různá
životní prostředí rostlin a
jejich přizpůsobení k
tomuto prostředí
- odvodit základní rozdíly
u jednotlivých živočichů
- rozlišit základní skupiny
živočichů a popsat
některé jejich zástupce
- popsat naše nejznámější
jedlé a jedovaté houby a
jejich charakteristické
znaky
- z praxe uvést základní
zásady při sběru hub
- z praxe popsat škodlivé
a užitečné plísně

Učivo

Průřezová témata

- stavba těla rostlin
- funkce částí těla rostlin
- fyziologické procesy
rostlin
Životní prostředí rostlin
- přizpůsobení rostlin k
životnímu prostředí

EV/E - kulturní krajina

Biologie živočichů
- dělení do skupin
- bezobratlí
- hmyz

OSV/OR - psychohygiena
(hledání pomoci při
potížích)
EV/ZPZ - voda, půda

Houby
- s plodnicemi
- bez plodnic
- houby jedlé a jedovaté
- sběr a použití hub

8. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
odvodit na základě
vlastního pozorování
základní projevy chování
živočichů v přírodě,
objasnit jejich způsob
života a přizpůsobení
danému prostředí
porovnat vnější a vnitřní
stavbu živočichů a
vysvětlit funkce
jednotlivých orgánů
využívat zkušenosti s
chovem vybraných
domácích živočichů k
zajišťování jejich životních
podmínek

Dílčí výstupy
Žák by měl
- charakterizovat způsob
života a projevy chování
některých živočichů v
přírodě

- popsat přizpůsobení
jednotlivých živočichů
danému prostředí
- vlastními slovy popsat
funkce orgánů
- z praxe uvést tradiční
druhy domácích zvířat
charakteristické pro náš
region

Učivo

- živočišná společenstva

Biologie živočichů
- obratlovci
- stavba těla a funkce
orgánů
- přizpůsobení k prostředí
- domácí zvířata
- význam chovu

Průřezová témata

EV/LA - ochrana
biologických druhů

OSV/OR - seberegulace a
sebe (organizace /
organizace vlastního
času)

vědět o významu
živočichů v přírodě i pro
člověka a uplatňovat
zásady bezpečného
chování ve styku se
živočichy
popsat stavbu orgánů a
orgánových soustav
lidského těla a jejich
funkce
rozlišovat příčiny,
případně příznaky
běžných nemocí a
uplatňovat zásady jejich
prevence a léčby
znát zásady poskytování
předlékařské první
pomoci při poranění
popsat vznik a vývin
jedince

- uvést některé kriticky
ohrožené živočichy a
posoudit možnosti jejich
ochrany

- chránění živočichové

VMEGS/JE - mezinárodní
organizace

- rozlišit, vyjmenovat a
popsat orgány a orgánové
soustavy lidského těla
- stručně vysvětlit funkce
orgánů a orgánových
soustav lidského těla
- z praxe popsat
nejběžnější onemocnění a
příklady možné prevence
a léčby

Biologie člověka
- orgány lidského těla
- orgánové soustavy
- funkce a stavba

OSV/OR - sebepoznání a
sebepojetí (moje tělo)

- nemoci lidí
- prevence a léčba
nemocí

EV/VČP - možnosti a
způsoby ochrany zdraví

- názorně ukázat první
pomoc při nejběžnějších
poraněních
- pojmenovat jednotlivé
etapy vývoje člověka
- objasnit vznik a vývin
jedince od početí až do
stáří

- první pomoc
- vývoj jedince

9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
popsat jednotlivé vrstvy
Země

poznat podle
charakteristických
vlastností vybrané nerosty
a horniny
rozlišit důsledky vnitřních
a vnějších geologických
jevů
rozeznat některé druhy
půd a objasnit jejich vznik
vědět o významu vlivu
podnebí a počasí na
rozvoj a udržení života na
Zemi
charakterizovat hlavní
etapy vývoje člověka
uvést příklady výskytu
organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi
nimi
rozlišit populace,
společenstva, ekosystémy
a objasnit základní princip
některého ekosystému
vysvětlit podstatu
jednoduchých potravních
řetězců v různých
ekosystémech
popsat změny v přírodě

Dílčí výstupy
Žák by měl
- určit postavení naší
planety ve sluneční
soustavě a popsat její
složení
- určit praktický význam
zástupců hornin
vyvřelých, usazených a
přeměněných a popsat
jejich vlastnosti
- uvést konkrétní příklady
vnitřních a vnějších
geologických jevů
- rozlišit hlavní půdní typy,
jejich vznik a význam pro
praxi
- uvést příklady negativní
činnosti člověka na počasí
a podnebí

Učivo

Průřezová témata

Neživá příroda
- sluneční soustava
- Země- planeta
- horniny
- nerosty

- vnitřní geologické děje
- vnější geologické děje

MV/FV - počasí, přírodní
katastrofy

- půda
- druhy půd, vznik a
hospodářský význam
- podnebí
- počasí
- přírodní katastrofy

EV/ZPŽ - půda

- popsat znaky člověka a
jeho života v jednotlivých
obdobích
- na příkladech vysvětlit
pojmy symbióza a
parazitismus

- vývoj organismů na
Zemi
- vývoj člověka
Základy ekologie
- ekosystém (les, louka,
potok)

- objasnit základní princip
života v některém
ekosystému

- populace
- společenstvo
- ekosystém

- z praxe uvést a popsat
příklad potravního řetězce

- rovnováha v přírodě
- potravní řetězce

- rozlišit na konkrétních

- vliv člověka na přírodu

EV/LA - změny krajiny

VMEGS/JE - instituce

vyvolané člověkem a
objasnit jejich důsledky
poznat kladný a záporný
vliv člověka na životní
prostředí
využívat metody
poznávání přírody
osvojované v přírodopisu
dodržovat základní
pravidla bezpečného
chování při poznávání
přírody

příkladech pozitivní a
negativní vliv člověka na
přírodu
- rozlišit obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie
- z praxe uvést a popsat
význam třídění odpadu
- poznatky získané z
vyučování využívat při
zkoumání přírody
- stručně popsat
nebezpečí vyplývající z
pobytu v přírodě

Evropské unie a jejich
fungování
- člověk a životní prostředí
- zdroje energie
- odpady
Praktické poznávání
přírody
- přírodovědné vycházky s
pozorováním
- bezpečné chování v
přírodě

5.6.4 Zeměpis
Tato vzdělávací oblast je posílena na 2. stupni o 1 disponibilní hodinu z časové dotace.
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Reitspies

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV-LMP. Vyučovací
předmět je zařazen jako samostatný povinný s časovou dotací 1 hodina týdně od 6. do 9. ročníku. Výuka probíhá
v kmenových třídách.
Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k získávání a
rozvíjení orientace v geografickém prostředí, umožňuje žákům aplikovat geografické poznatky v praktickém životě, přispívá
k rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa, vede k respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů
a k podpoře ochrany životního prostředí.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení



Učíme žáky zjišťovat, vyhledávat nové informace v mapách, v literatuře a s takto získanými informacemi
pracovat, systematicky je třídit, dávat do souvislostí
Vedeme žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů (Př, D, Ov aj.)

Kompetence sociální a personální



Směřujeme žáky k aktivní práci ve skupině, spolupráci při řešení zadaných úkolů, respektování různých hledisek a
názorů ostatních
Vedeme žáky k vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci nebo práci celé skupiny

Kompetence občanské




Seznamujeme žáky s tradicemi naší země a vedeme je k respektování kulturního dědictví různých národů a jiných
etnických kultur
Vedeme žáky k uvědomělé ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů jako základní podmínky života
společnosti
Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti, předcházení různým nebezpečím, ochraně svého zdraví a
nácviku chování za mimořádných událostí

Kompetence k řešení problémů



Vedeme žáky k využívání empirických metod poznávání (např. pozorování, měření) a jejich aplikaci v praktickém
životě
Vedeme žáky k třídění vyhledaných informací a rozpoznávání jejich důležitosti

Kompetence komunikativní


Vedeme žáky k vyslovování svého názoru a jeho obhajobě




Vedeme žáky k používání správné terminologie na přiměřené úrovni, k samostatnému a srozumitelnému
vyjadřování
Učíme žáky ústně prezentovat výsledky práce skupiny, klást k tématu otázky, o tématu diskutovat

Kompetence pracovní





Vedeme žáky k dodržování pravidel, k využívání získaných vědomostí a zkušeností ke svému dalšímu rozvoji
Směřujeme žákovo úsilí k šetrnému zacházení s pracovními pomůckami a materiály (mapy, atlasy, učebnice), ke
smysluplnému využívání moderních informačních technologií
Vedeme žáky k včasnému a kvalitnímu dokončení zadané práce

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
rozumět základní
geografické, topografické a
kartografické terminologii

Žák by měl
- pracovat s vybranými
obecně používanými
geografickými a
topografickými pojmy
- pracovat s různými druhy
map a plánů
- určovat geografickou
polohu vybraných lokalit na
Zemi
- s využitím dosažených
poznatků a použitím jazyka
mapy načrtnout
schematickou mapu
okolního prostředí

získat osobní představu o
prostředí, které nás
obklopuje, umět ho popsat
a určit jednoduché vazby,
vyjádřit, co mu prospívá a
škodí
objasnit důsledky pohybů
Země

vědět o působení
přírodních vlivů na
utváření zemského povrchu

vědět o působení vnitřních
a vnějších procesů
v přírodní sféře a jejich
vlivu na přírodu a na
lidskou společnost
ovládat základy praktické
topografie a orientace
v terénu

- objasnit postavení Země ve
sluneční soustavě
- popsat tělesa sluneční
soustavy
- objasnit důsledky otáčení
Země kolem své osy a oběhu
kolem Slunce
- vysvětlit pojmy krajinná
sféra, přírodní sféra
- určit jednotlivé složky
přírodní sféry
- uvést konkrétní příklady
ovlivňování přírodní sféry
lidskou společností
- objasnit pojmy vnitřní a
vnější přírodní činitelé, síly a
procesy působící na zemský
povrch
- rozlišit jednotlivé složky
krajinné sféry
- určit světové strany na
mapě a v terénu,
- orientovat se podle
význačných bodů v terénu
- číst s porozuměním

Učivo

Průřezová témata

Komunikační geografický a
kartografický jazyk –
geografické a topografické
pojmy, jazyk mapy, druhy
map, zeměpisná síť

OSV/OR – cvičení
dovedností zapamatování,
řešení problémů

Komunikační geografický a
kartografický jazyk –
symboly, smluvené značky,
vysvětlivky

OSV/OR – schopnost
poznání, kreativita,
komunikace

Země jako vesmírné těleso tvar a pohyby Země,
důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů,
střídání ročních období
Krajinná sféra – systém
přírodní sféry na planetární
úrovni – geografické pásy,
šířková pásma, výškové
stupně

EV/E – přírodní složky,
kulturní krajina

Krajinná sféra – systém
přírodní sféry na regionální
úrovni – přírodní oblasti

EV/ZPŽ – voda, ovzduší,
půda

Cvičení a pozorování
v místní krajině, orientace
v jízdních řádech

uplatňovat v praxi zásady
bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě

turistické značky a
vysvětlivky na mapě
- změřit vzdálenosti na
mapách
- vyhledat dopravní spojení
v jízdních řádech
- jednat a chovat se v krajině
podle zásad pohybu, pobytu
a bezpečnosti v přírodě

Ochrana člověka při
ohrožení zdraví a života,
bezpečné chování v přírodě,
živelné pohromy

MKV/LV – principy
slušného chování

7. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
vyhledat na mapách
jednotlivé světadíly a oceány

Žák by měl
- objasnit pojmy světadíl
a oceán
- vyhledat a pojmenovat
na glóbu a v mapách
oceány a světadíly
- určit geografickou
polohu světadílů a
oceánů
- navzájem porovnat
jednotlivé světadíly a
oceány
- popsat a analyzovat
s pomocí map přírodní
poměry
- vyhledat na mapách hlavní
soustředění osídlení a
hospodářské činnosti člověka
- porovnat hospodářský
význam jednotlivých oceánů

charakterizovat polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a
hospodářské poměry
jednotlivých světadílů,
oceánů, makroregionů světa
a vybraných států

rozlišit zásadní přírodní a
společenské znaky světových
regionů

- porovnat postavení
vybraných regionů podle
určujících a srovnávacích
kritérií
- analyzovat pomocí
tematických map příčiny a
důsledky změn ve vybraných
regionech

Učivo

Průřezová témata

Afrika, Amerika, Asie,
Austrálie a Oceánie,
Antarktida, oceány –
lokalizace na mapách,
zeměpisná poloha,
porovnávání jednotlivých
světadílů a oceánů podle
vybraných ukazatelů

Afrika, Amerika, Asie,
Austrálie a Oceánie,
Antarktida – vybrané
přírodní, společenské,
politické, hospodářské
problémy, možnosti jejich
řešení ve vybraných
regionech, hospodářský
význam oceánů, ochrana
životního prostředí
Regionální společenské a
politické útvary – vybrané
státy, části států,
hospodářské oblasti, kraje,
města a jejich
charakteristické znaky

EV/ZPŽ – voda, energie,
přírodní zdroje
EV/LA – zemědělství,
průmysl, doprava

EV/LA – změny v krajině,
ochrana přírody a kulturních
památek

8. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
vyhledat na mapách
jednotlivé světadíly a oceány

Žák by měl
- vyhledat na glóbu a na
mapách evropský světadíl
- zhodnotit jeho
geografickou polohu
vzhledem k sousedním
kontinentům a oceánům
- vyhledat na mapě přírodní
hranici oddělující Evropu od
Asie
- popsat a analyzovat
pomocí map přírodní
poměry Evropy
- vyhledat na mapách
hlavní soustředění osídlení a
hospodářské činnosti

charakterizovat polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a
hospodářské poměry
vybraných světadílů, oceánů
a vybraných států

Učivo

Průřezová témata

Evropa – zeměpisná poloha,
porovnávání rozlohy
jednotlivých světadílů

VMEGS/OE – Evropa a svět

Evropské regiony – vybrané
přírodní, společenské,
politické, hospodářské
problémy, možnosti jejich
řešení ve vybraných
regionech (státech)

EV/ZPŽ – přírodní zdroje
EV/LA – zemědělství,
průmysl, doprava

rozlišit zásadní přírodní a
společenské znaky
světových regionů

určit zeměpisnou polohu a
rozlohu České republiky a
její sousední státy
znát přírodní podmínky ČR,
popsat povrch a jeho
členitost

uvést hlavní údaje o
rozmístění obyvatelstva

vyhledat na mapách
jednotlivé kraje ČR a
charakterizovat hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti
a kulturní zajímavosti

vymezit a lokalizovat území
místní krajiny a oblasti
(regionu) podle bydliště
nebo školy

charakterizovat přírodní,
hospodářské a kulturní
poměry místního regionu

obyvatelstva
- porovnat postavení
vybraných evropských
regionů a států podle
určujících a srovnávacích
kritérií
- analyzovat pomocí
tematických map hlavní
environmentální problémy
v jednotlivých regionech
- určit geografickou polohu
ČR vzhledem k Evropě a
světu
- porovnat rozlohu ČR
s rozlohou sousedních států
- charakterizovat pomocí
obecně zeměpisných a
tematických map přírodní
podmínky ČR
- zhodnotit stav životního
prostředí ČR
- na příkladech doložit
pozitivní a negativní vliv
člověka na krajinu
- vyhledat na mapě ČR
oblasti hustě a řídce
zalidněné
- zhodnotit vývoj počtu
obyvatelstva
- objasnit strukturu
obyvatelstva podle
vybraných ukazatelů
- lokalizovat na mapě ČR
jednotlivé kraje
- analyzovat a porovnat
přírodní podmínky,
odvětvovou a územní
strukturu hospodářství,
kulturní zajímavosti
jednotlivých regionů
- posoudit geografickou
polohu regionu vzhledem ke
kraji a ČR
- popsat a analyzovat
s pomocí vhodných
regionálních map místní
oblast
- charakterizovat s pomocí
regionálních map přírodní,
sídelní, hospodářské a
kulturní poměry místního
regionu
- vyhledat statistické údaje
vztahující se k regionu
- popsat a posoudit
regionální zvláštnosti a
možnosti dalšího rozvoje

Evropa – regionální
společenské a politické
útvary - státy, části států,
hospodářské oblasti, kraje,
města a jejich
charakteristické znaky

VMEGS/JE – Evropská
unie, mezinárodní
organizace
VMEGS/OE – Evropa a svět

ČR – zeměpisná poloha,
rozloha, členitost sousední
státy, postavení ČR v Evropě
a ve světě

VMEGS/OE – naše vlast a
Evropa

ČR – základní přírodní
charakteristika, ochrana
přírody

EV/LA – změny v krajině

ČR – obyvatelstvo rozmístění , vývoj a
struktura

EV/E – lidské sídlo

Regiony ČR – územní
jednotky státní správy a
samosprávy, krajské členění,
přírodní a hospodářské
podmínky jednotlivých
krajů, kraj místního regionu,
přeshraniční spolupráce se
sousedními státy
v euroregionech
Místní region – zeměpisná
poloha, kritéria pro
vymezení místního regionu,
rozloha a ohraničení
vzhledem k okolním
regionům

EV/VČP – aktuální
ekologický problém
VMEGS/OE – mezinárodní
setkávání

Místní region – historie,
obyvatelstvo a osídlení,
hospodářství, kultura,
regionální rozvoj, práce
s mapou místního regionu

EV/LA – změny v krajině
EV/LA – ochrana přírodních
a kulturních památek
EV/VČP – naše obec

9. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
vědět, jak přírodní podmínky
souvisí s funkcí a
rozmístěním lidských sídel

Žák by měl
- aktivně pracovat s obecně
zeměpisnými a tematickými
mapami obsahujícími

Učivo
Obyvatelstvo světa – rozložení
a struktura světové populace,
její růst, pohyb národů,

Průřezová témata
EV/VČP - nerovnoměrnost
života na Zemi
EV/E lidské sídlo

vyhledat na mapách
nejznámější oblasti
cestovního ruchu a rekreace

umět pojmenovat různé
krajiny jako součást
pevninské části krajinné
sféry, rozlišit na konkrétních
příkladech specifické znaky
a funkce krajin
znát příklady přírodních a
kulturních krajinných složek

uvést na vybraných
příkladech závažné důsledky
a rizika přírodních a
společenských vlivů na
životní prostředí

informace o obyvatelstvu,
sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém
měřítku
- rozlišovat a porovnávat
existenci a rozmístění ras,
etnik, národů, jazyků a
náboženství na Zemi
- objasnit proces urbanizace
ve vztahu k životnímu
prostředí
- určit a lokalizovat na
tematických hospodářských
mapách hlavní oblasti
světového hospodářství
- rozlišit a porovnat produkci
světového hospodářství
v jednotlivých regionech
- vyhledat hlavní surovinové
a energetické zdroje
- rozlišit základní druhy a
formy cestovního ruchu
- vymezit v mapách
světadílů hlavní oblasti
cestovního ruchu
-orientovat se na politické
mapě světa
- lokalizovat aktuální
příklady politických,
národnostních a
náboženských konfliktů ve
světě
- uvést příklady
nejvýznamnějších
politických, vojenských a
hospodářských organizací
- pojmenovat a analyzovat
současné globální problémy
lidstva
- porovnat vzhled, funkci, a
znaky přírodních a
kulturních krajin
- uvést konkrétní příklady
přírodních a kulturních
krajin
- zhodnotit působení
lidských vlivů na krajinu a
životní prostředí
- uvést příklady přírodních a
kulturních krajinných složek
- vymezit některá současná
hlavní civilizační rizika a
světové ekologické
problémy
- zhodnotit dodržování zásad
ochrany přírody a životního
prostředí na lokální i
globální úrovni

5.7.2 Hudební výchova (6. – 9.ročník)
Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková

Charakteristika vyučovacího předmětu

jazykové skupiny, náboženství,
sídelní poměry, urbanizace
Globalizační společenské,
politické a hospodářské procesy
– aktuální společenské, sídelní,
politické a hospodářské poměry
současného světa
Světové hospodářství –
odvětvová struktura, hlavní
světové surovinové a
energetické zdroje

EV/E – vodní zdroje

Předpoklady pro rozvoj
cestovního ruchu, hlavní
světové oblasti cestovního
ruchu
Státy světa – politická,
bezpečnostní a hospodářská
seskupení států, globální
problémy lidstva – jejich
příčiny a možná řešení

VMEGS/OE – evropské
krajiny
EV/LA – ochrana přírody a
kulturních památek
EV/LA – lidské aktivity a
problémy životního prostředí

Krajina – přírodní a společenské
prostředí, typy krajin

EV/E – kulturní krajina

EV/LA – zemědělství a
životní prostředí
EV/LA – doprava a životní
prostředí
EV/LA – průmysl a životní
prostředí

Příroda a společnost

Vztah příroda a společnost –
principy a zásady ochrany
přírody a životního prostředí,
chráněná území přírody,
globální ekologické a
environmentální problémy
lidstva

EV/VČP – nerovnoměrnost
života na Zemi
EV/E – kulturní krajina
EV/E lidské sídlo, město,
vesnice

Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP
ZV-LMP. Od 6. do 9. ročníku se předmět vyučuje 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Vyučovací předmět vede žáky k pochopení hudebního umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu
prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Využíváme různé
metody práce: zpěv, pohyb dle hudby, poslech, hra na Orffovy nástroje – doprovod hudební, rytmický, hudební
hádanky, atd.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Výchova
demokratického občana.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení




Podporujeme u žáků samostatnost a tvořivost
Při poslechu hudebních ukázek vedeme žáky k tomu, aby dokázali rozlišit hudební styly, formy,
nástroje, zpěvní hlasy

Kompetence k řešení problémů



Zadáváme žákům problémové úkoly a oceňujeme cesty vedoucí ke správnému řešení

Kompetence komunikativní





Vedeme žáky ke spolupráci při zadaných úkolech
Umožňujeme žákům vyjadřovat a srovnávat své dojmy z hudebních činností
Realizujeme vystoupení žáků pro veřejnost

Kompetence sociální a personální





Vedeme žáky k utváření pozitivního školního a třídního klimatu
Vedeme žáky k chápání odlišných kvality svých i svých spolužáků
Umožňujeme žákům projevit svůj nápad a zažít úspěch

Kompetence občanské




Vedeme žáky k poznávání kulturních tradic svého národa i jiných etnik
Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění ve škole a v místě bydliště

Kompetence pracovní



Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. – 9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
znát a interpretovat
vybrané lidové a umělé
písně
doprovázet písně pomocí
ostinata

soustředit se na poslech
skladeb většího rozsahu

Dílčí výstupy
Žák by měl
- podle svých
individuálních hudebních
dispozic zpívat písně
různých žánrů intonačně
čistě
- popsat význam a použití
základních značek
notového
zápisu
- rytmicky doprovodit
písně na Orffovy nástroje
dodržovat správné
pěvecké návyky a
hlasovou hygienu
- určit základní znaky a
odlišnosti hudby různých
žánrů a vymezit jejich

Učivo

Průřezová témata

Vokální a instrumentální
činnosti
- zpěv jednohlasu i
vícehlasu
- hra na tělo
- grafický záznam melodie
- nástroje Orffova
instrumentáře
- hlasová hygiena a
intonační cvičení

OSV/SR - řeč těla

Poslechové činnosti
- hudební žánry
- vyjadřovací prostředky v

MKV/KD - poznávání
vlastního kulturního
zakotvení

OSV/OR – cvičení
pozornosti a soustředění

rozpoznat vybrané
hudební nástroje
symfonického orchestru
znát vybrané hudební
skladatele a jejich dílo

rozeznávat různé hudební
žánry

zařazení
- rozlišit hudbu vážnou od
hudby zábavné a popsat
základní znaky druhů
vážné hudby
- podle poslechu i vzhledu
rozpoznat hlavní zástupce
jednotlivých skupin
hudebních nástrojů
- podle vlastního zápisu a
z vyhledaných informací
poreferovat o
nejznámějších českých i
světových hudebních
skladatelích a jejich díle
- pohybem reagovat na
znějící hudbu s využitím
jednotlivých gest a
tanečních kroků
- pohybem vyjádřit různé
taneční rytmy
- poslechem rozlišit a
krokem předvést polku a
valčík

hudbě
- mimohudební obsah díla
zpěvní hlasy

VMEGS/ES - lidová
slovesnost, zvyky a
tradice národů Evropy

- hudební nástroje
- hudební uskupení

MV/FV - vliv médií na
kulturu

- nejznámější hudební
skladatelé a jejich dílo

Hudebně pohybové
činnosti
- pohyb na hudbu
- hudební žánry
- taktování
- relaxace a
muzikoterapie

MKV/EP- etnické a
kulturní skupiny žijící v
ČR
EV/VČP - naše obec
VDO/OSS - principy
soužití s minoritami

5.7.4 Výtvarná výchova (6. – 9.ročník)
Zpracovala: Mgr.Zdeňka Kollrossová

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP
ZV-LMP. Časová dotace je od 6. do 9. ročníku 1 vyučovací hodina týdně. Výuka probíhá ve třídě.
V předmětu Výtvarná výchova je kladen důraz na estetické a výtvarné umění, na ruční ztvárnění
prožitků, na estetické ztvárnění přírody a světa kolem žáka jako způsob poznání a komunikace, kultivování
estetického vkusu ve vztahu k sobě a okolí. Rozvíjí fantazii, smyslové vnímání, pozornost, představivost.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení




Žáky vedeme k experimentování s výtvarnými prostředky (barvou, linií, plochou)
Učíme žáky využívat již osvojených metod včetně mnemotechnických pomůcek a jiné
pomocné techniky
Žáky vedeme k používání termínů, znaků a symbolů používaných obecně ve výtvarné činnosti

Kompetence k řešení problémů




Vedeme žáky k rozpoznání problému a k hledání nejvhodnějšího způsobu řešení
Snažíme se, aby žáci přijímali důsledky svých rozhodnutí a nenechali se odradit nezdarem
Žáky vedeme k samostatnému rozhodování

Kompetence komunikativní





Žáky vedeme k vyjádření svých myšlenek prostřednictvím výtvarných děl
Aktivujeme slovní zásobu žáků pro vyjádření se k dílu
Podněcujeme žáky k vyjadřování svých pocitů pomocí výtvarného díla
Snažíme se, aby žáci porozuměli různým druhům umění

Kompetence sociální a personální



Žáky vedeme k pochopení své osobnosti prostřednictvím výtvarných děl a prací
Vedeme žáky k respektování práce v kolektivu, k uvědomění si, že i svojí činností ovlivňují
celkovou kvalitu společné práce (společná výtvarná díla)

Kompetence občanské



Žáky vedeme k vnímání, chápání a ochraně národních kulturních tradic a hodnot
Umožňujeme žákům aktivní účast na kulturním životě – prezentace svých děl na veřejnosti

Kompetence pracovní






Vytváříme u žáků pozitivní vztah k manuelní činnosti
Učíme žáky pracovat dle návrhů, šablon, náčrtů
Vedeme žáky k využívání získaných zkušeností a vytváření představy o svém budoucím
povolání a zařazení do společnosti
Učíme žáky soustředěnosti, koncentraci, výdrži a dodělání započatého díla
Vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel, k ochraně a šetrnosti ke zdraví a k
životnímu prostředí

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. -9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
uplatňovat základní
dovednosti při přípravě,
realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru

Žák by měl
- vybrat vhodné pomůcky
(štětec, barvy, velikost
papíru, …)
- dokázat pojmenovat a
ovládat činnosti s
výtvarnými pomůckami
- zdůvodnit, proč použil
daný materiál
- volit různé malířské
techniky pro co největší
působivost své práce
- obhájit svou práci
- navrhnout, jak dotvářet
své okolí
- využívat výrazové
vlastnosti různých druhů
linií
- zobrazit pomocí linie a
jejích výrazových
vlastností různé motivy a
náměty vycházející
z poznání, představ a
fantazie
- rozlišovat vlastnosti
barev, velikost plochy
- navrhnout rozmístění
objektů v ploše
- zhodnotit, posoudit
nejen svoji výtvarnou
činnost, ale i ostatních
- uvést příklady, kde se
setkáváme s uměleckou
produkcí
- provést návrh, výběr
materiálu (kombinace
více) a výtvarnou činnost
a vytvořit jeden souvislý
celek
- vysvětlit, proč zvolil dané
téma, materiál, postup
- předvést výsledek své
výtvarné činnosti nejen
před spolužáky, ale i před

Uplatňovat linie, barvy,
tvary a objekty v ploše i
prostoru dle vlastního
tvůrčího záměru, využívat
jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovat je ve
výsledcích vlastní tvorby i
tvorby ostatních; vnímat a
porovnávat jejich
uplatnění v běžné i
umělecké produkci

při vlastní tvorbě vycházet
ze svých vlastních
zkušeností, představ a
myšlenek, hledat a zvolit
pro jejich vyjádření
nejvhodnější prostředky a
postupy; zhodnotit a
prezentovat výsledek své
tvorby, porovnávat jej
s výsledky ostatních

Učivo

Průřezová témata

Prostředky a postupy pro
vyjádření vjemů, emocí,
pocitů, nálad a prožitků
myšlenek (kresba, malba,
tradiční prostředky)
Komunikace

OSV/OR - rozvoj
poznávací schopnosti,
kreativita
OSV/SR - komunikace
OSV/SR - poznávací
schopnosti

Rozlišování, porovnávání,
třídění a hodnocení
výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Běžné umělecké
produkce (malba, kresba,
plastika, …)
Výběr a třídění výsledků
vlastních tvůrčích činností
pro prezentaci, vysvětlení
vlastního tvůrčího záměru

OSV/OR - poznávací
schopnosti
OSV/OR - kreativita
OSV/SR - komunikace
VMEGS/ES - zvyky a
tradice
MKV/LV – tolerance,
empatie

Rozlišování, porovnávání,
třídění a hodnocení
Výběr a třídění výsledků
vlastních tvůrčích činností
pro prezentaci, vysvětlení
vlastního tvůrčího záměru

OSV/OS - sebepoznání a
sebepojetí
EV/LA - ochrana
kulturních památek

vnímat a porovnávat
výsledky běžné i
umělecké produkce,
slovně vyjádřit své
postřehy a pocity

veřejností
- ohodnotit práci svou i
svých spolužáků
- vytvořit vlastní originál a
posoudit ho
- navrhnout reklamu a
zdůvodnit, proč vybral
dané téma a postupy,
výtvarnou činnost
- obhájit, proč použil daný
výběr výtvarné činnosti,
dané materiály, co tím
chtěl říci atd.
- diskutovat o svých
dílech
- posoudit, ocenit práci
druhého
- porovnávat práce s
ostatními výtvory
- rozlišit uměleckou tvorbu
od spotřebních předmětů
- projevit vlastní názor na
umění

Prostředky pro vyjádření
vjemů, emocí pocitů,
nálad, prožitků, představ
Netradiční prostředky a
jejich kombinace v ploše i
v prostoru
Výběr a třídění výsledků
vlastních tvůrčích činností
pro prezentaci
Vysvětlení vlastních
tvůrčích záměrů

OSV/SR - komunikace
OSV/MR - řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti
OSV/SR - poznávací
schopnosti
EV/VČP - kultura obce
MV/IV - různé typy
sdělení
MV/TM – uplatnění a
výběr výrazových
prostředků a jejich
kombinací

5.8.2 Tělesná výchova (6. – 9.ročník)
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kollrossová

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP
ZV–LMP. Předmět je zařazen jako povinný v 6. - 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka je
realizována v tělocvičně, v přírodě.
Předmět umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na
zdravotní a pohybové omezení. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního
pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Vede žáky k upevňování hygienických
a zdravotně preventivních návyků, k předcházení úrazům a rozvíjí schopnost odmítat škodlivé látky. Cílem je
vést žáka k získávání orientace v základních názorech na zdraví, chápání fyziologických, psychických i
sociálních změn spojených s dospíváním. K pochopení, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních
kontaktů.
Součástí Tělesné výchovy je i Zdravotní tělesná výchova, kde jsou využívána speciální vyrovnávací cvičení.
Zdravotní tělesná výchova vede k odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení a celkovému zlepšení
zdravotního stavu.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení




Vedeme žáky k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuálního rozvoje
Vedeme žáky k užívání obecně používaných termínů, znaků a symbolů ve sportu
Podněcujeme u žáků uvědomění si významu vzájemného spojení tělesné aktivity a zdravého způsobu
života

Kompetence k řešení problémů





Žáky vedeme k uvědomění si pravidla fair play a jeho místa v každodenním životě
Rozvíjíme u žáků schopnost vzájemné spolupráce
Vedeme žáky k řešení problémů, umění požádat o radu a řídit se jí
Podporujeme u žáků myšlenku olympijského hnutí

Kompetence komunikativní



Žáky vedeme k vzájemné komunikaci s ostatními, k přijetí pokynů mezi s sebou, rozhodčím a hráči, při
vedení družstva
Žáky směřujeme k jasnému vyjadřování a vhodnému prosazování svých myšlenek a nápadů, ale i
uznání chyby

Kompetence sociální a personální




Při sportu posilujeme sebevědomí žáků na základě poznání a pochopení žákovy vlastní osoby
Učíme žáky respektovat pravidla práce v týmu a pravidlo fair play
Ukazujeme žákům nevhodné a rizikové chování a jeho možné důsledky pro sebe, ale i kolektiv

Kompetence občanské




Podporujeme u žáků aktivní sportování
Seznamujeme žáky se škodlivostí drog a jiných škodlivých látek a jejich neslučitelností se sportem a
zdravým způsobem života
Pěstujeme u žáků potřebu chránit nejen své zdraví, ale i druhých, potřebu zdravého životního stylu a
podílení se na ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní






Vysvětlujeme žákům nutnost výdrže, koncentrace na výkon
Vedeme žáky k vyhledávání rizik při pohybových činnostech a k hledání cest jejich minimalizace
Společně se žáky vedeme záznamy, fotky atd. při sportovních aktivitách a pak je zpracováváme a
prezentujeme
Vedeme žáky k dodržování bezpečnosti při sportovních činnostech a důsledně dbáme na jejich
dodržování
Žáky vedeme k samostatnosti při přípravě sportovních akcí, nářadí, náčiní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6.-9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Žák by měl
pochopit zásady
zatěžování; změřit úroveň
své tělesné zdatnosti
jednoduchými zadanými
testy

Žák by měl
- zvážit své pohybové
možnosti a přizpůsobit se
jim
- změřit si TF
- popsat, co je aerobní a
anaerobní zatížení
- změřit si svůj výkon a
zapsat si výsledky
- navrhnout možnost
zlepšování svých výkonů
- aplikovat znalosti o
správném dýchání a
držení těla
- provádět dechová
cvičení
- využívat naučené cviky
k relaxaci
- znát některé zdravotně
zaměřené cviky a využít
této znalosti
- vysvětlit, proč je pohyb
důležitý
- obléct si vhodné
oblečení a použít
vhodnou obuv
- sestavit si jednoduchý
cvičební plán
- použít cviky na rozehřátí
organismu a zklidnění po
zátěži
- předvést protahovací a
napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
- soustředit se při zápasu

využívat základní
kompenzační a relaxační
techniky k překonání
únavy

cíleně se připravit na
pohybovou činnost a její
ukončení

zvládat v souladu s

Učivo

Průřezová témata

Kondiční programy a
průpravná cvičení
Manipulace se zatížením
Relaxační cvičení
Dechová cvičení a
korekce jednostranného
zatížení
Testy se zaměřením na
vytrvalost, sílu, obratnost

OSV/OR – sebepoznání a
sebepojetí

Prevence a korekce
jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Kompenzační
Relaxační cvičení
Zdravotně zaměřená
cvičení
Pohybový režim a aktivity

OSV/OR - sebepoznání
OSV/OR - psychohygiena
OSV/SR - poznávací
schopnosti

Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech
Cviky pro přípravu
organismu na pohybovou
činnost a na ukončení
činnosti
Průpravné úpoly

OSV/OR - psychohygiena
OSV/SR - komunikace
OSV/SR - spolupráce a
soutěživost
OSV/OR - sebepoznání a
sebepojetí

Rozvoj rychlostních,

individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a
aplikovat je ve hře,
soutěži, při rekreačních
činnostech

a hře
- uplatňovat atletickou
abecedu
- použít základní pravidla
některých her
- cvičit podle slovních
pokynů

uplatňovat bezpečné
chování v přírodě a
silničním provozu

- použít mapu, buzolu
během pohybu v přírodě
- zorientovat se
v neznámém prostředí dle
přírodních ukazatelů
- upravit pohybovou
aktivitu s ohledem na
přírodní podmínky
- uvést nutnou výstroj a
výzbroj u některých druhů
sportů
- analyzovat informace o
stavu ovzduší a dle toho
rozhodnout o výběru
vhodné pohybové aktivity

vhodně reagovat na
informace o znečištění
ovzduší a tomu
přizpůsobit pohybové
aktivity
posoudit provedení
osvojované pohybové
činnosti, označit příčiny
nedostatků

usilovat o zlepšení a
udržení úrovně
pohybových schopností a
o rozvoj pohybových
dovedností základních
sportovních odvětví
včetně zdokonalování
základních lokomocí
sledovat určené prvky
pohybové činnosti a
vyhodnotit je

užívat osvojovanou
odbornou terminologii na
úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka
rozlišovat a uplatňovat
práva a povinnosti
vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka

naplňovat ve školních

- označit zjevné
nedostatky v provedené
činnosti u sebe i u svých
spolužáků
- posoudit, jak nedostatky
odstranit a s pomocí
učitele a spolužáků se
snažit dosáhnout jejich
odstranění
- provést sebehodnocení
- předcvičit jednoduchou
rozcvičku
- popsat princip relaxace
a zařadit relaxaci do
cvičební jednotky
- identifikovat základní
svalové skupiny a
dosáhnout jejich
rozcvičení vhodnými cviky
- změřit výkon stopkami,
pásmem
- provést jednoduchý
zápis o utkání
- zpracovat naměřená
data
- provést rozbor prvků
pohybové činnosti
- prezentovat získané
informace
- aplikovat pojmy
z pravidel her a soutěží
- reagovat na povely
pořadových cvičení
- posoudit práva a
povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka
- dodržovat základní
pravidla her, při porušení
pravidel respektovat
rozhodnutí rozhodčího
- shrnout základní historii

vytrvalostních, silových a
koordinačních schopností
Pohybové hry a netradiční
hry
Gymnastika
Rytmické a kondiční
cvičení s hudbou
Atletika
Sportovní hry
Turistika a pobyt v přírodě
Sportovní akce

Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

OSV/OR - seberegulace a
sebeorganizace

Pohybové hry
Sportovní hry
Atletika
Gymnastika
Rytmické a kondiční
formy cvičení

OSV/OR - sebepoznání a
sebepojetí

Zdravotně orientovaná
zdatnost – kondiční
programy
Prevence a korekce
jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Rozvoj silových a
koordinačních schopností

OSV/SR – komunikace
OSV/OR - seberegulace a
sebeorganizace

Měření výkonů
Pohybové dovednosti

OSV/OR – komunikace
OSV/SR – spolupráce a
soutěživost

Povely, signály, gesta,
značky
Komunikace v TV
Organizace prostoru a
pohybových činností
Organizace her, soutěží,
závodů

OSV/OR – komunikace
OSV/MR – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

Základní olympijské

VMEGS/OE -

podmínkách základní
olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc
handikapovaným, respekt
k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu

dohodnout se na
spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržovat ji
spolurozhodovat osvojené
hry a soutěže

odmítat drogy a jiné
škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a
sportem

znát základní zásady
poskytování první pomoci
a zvládat zajištění odsunu
raněného
uplatňovat odpovídající
vytrvalost a cílevědomost
při korekci zdravotních
oslabení

OH
- vyjmenovat některé
naše slavné sportovce
minulosti a současnosti
- jednat v duchu fair –
play
- respektovat opačné
pohlaví, handicapované
- doporučit, jak chránit
přírodu při sportu a tato
doporučení dodržovat
- vytvořit tým se
spoluhráči a podílet se na
taktice při hře

myšlenky
Tolerance
Zásady jednání a chování
v různém prostředí
Významné sportovní
soutěže a sportovci

- poznat přestupky během
hry a odpískat je
- porovnat výsledky
soutěží

Pravidla osvojovaných
pohybových činností
Zásady jednání a chování
v různém prostředí a při
různých činnostech
Význam pohybu pro
zdraví – pohybový režim,
rekreační a závodní sport
Drogy a sport

- zaujmout negativní
postoj k drogám
- jmenovat možné
negativní dopady na
organismus
- dát do souvislosti
sportovní činnosti a
životní hodnoty
- vysvětlit, proč se sport a
drogy vylučují
- teoreticky popsat a
prakticky ukázat, jak by
poskytl první pomoc u
některých zranění
- použít pravidlo ABC
- rozlišovat základní druhy
zdravotního oslabení,
jejich příčiny
- dodržovat denní režim
- popsat, co nastane při
nedodržování
pravidelnosti a přesnosti
cvičení

zařazovat pravidelně a
samostatně do svého
pohybového režimu
speciální vyrovnávací
cvičení související s
vlastním oslabením,
usilovat o jejich optimální
provedení

- zařazovat cvičení do
svého denního režimu
- provést jednotlivé cviky,
které se týkají jeho
oslabení a rozhodnout, co
mu naopak škodí

vyhýbat se činnostem,
které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

- určit, které tělesné
činnosti nemá dělat, co je
pro něj kontraindikací
- aktivně se zapojovat
tam, kde je mu to
povoleno

mezinárodní setkávání
OSV/SR - mezilidské
vztahy
EV/LA - ochrana přírody

Sportovní hry
Atletika
Spolupráce

OSV/OR - psychohygiena
EV/VČP - prostředí a
zdraví

První pomoc
Improvizované ošetření
raněného

OSV/MR - řešení
problémů a rozhodovací
schopnosti

Základní druhy oslabení,
jejich příčiny a možné
důsledky
- denní režim z pohledu
zdravotního oslabení
- soustředění na cvičení
- základní pojmy
osvojovaných činností
- prevence a korekce
oslabení

OSV/OR – rozvoj
schopnostní poznávání
(cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a
soustředění)
OSV/OR - sebepoznání a
sebepojetí
OSV/OR - seberegulace a
sebeorganizace
OSV/OR - psychohygiena
OSV/SR - poznávací
schopnosti

Soubory speciálních
cvičení pro jednotlivá
oslabení
- oslabení podpůrně
pohybového systému
- oslabení vnitřních
orgánů
- oslabení smyslových a
nervových funkcí
Pohybové činnosti v
návaznosti na obsah
tělesné výchovy – s
přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a
stupni oslabení

5.8 Člověk a zdraví
Tato vzdělávací oblast je posílena na 2. stupni o 2 disponibilní hodiny z časové dotace.

5.8.3 Rodinná výchova
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kollrossová

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Rodinná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZV-LMP. Předmět je zařazen jako povinný od 6. do 9. ročníku s
časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídě, popřípadě dle možností venku.
Rodinná výchova poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti
s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede žáky ke zdravému způsobu života, k péči o zdraví, jeho zlepšení a
posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotní preventivní návyky, rozvíjejí sociální
dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit ohrožení v různých
situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i
vztazích mezi lidmi.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní
výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení



Vedeme žáky k využívání učebnic, učebních materiálů
Žáky vedeme tak, aby pochopili vlastní pokroky a uvědomovali si problémy, které jim v tom brání

Kompetence k řešení problémů




Směřujeme žáky k vnímání problémové situace, rozpoznání problému a ke hledání nejvhodnějšího
způsobu řešení
Snažíme se, aby žáci řešili samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem
překonávali životní překážky
Učíme žáky přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

Kompetence komunikativní




Učíme žáky vyjádřit své názory a vhodnou formou je obhajovat
Snažíme se, aby žáci využívali informační a komunikační prostředky
Učíme žáky zvládat jednoduchou písemnou komunikaci

Kompetence sociální a personální






Posilujeme u žáků sebevědomí na základě poznání a pochopení své osobnosti
Snažíme se u žáků vytvořit povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
Učíme žáky navazovat vhodnou formou vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi a upevňovat
dobré mezilidské vztahy
Posilujeme u žáků sociální chování a sebeovládání
Vedeme žáky k vnímavosti ke starým, nemocným a postiženým lidem

Kompetence občanské





Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k ostatním
Vedeme žáky k respektování názoru druhých
Vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace
Učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti, respektovat požadavky na kvalitní životní
prostředí

Kompetence pracovní


Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňovat je při pracovních činnostech

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
chápat význam dobrého
soužití mezi vrstevníky i
členy rodiny

uvědomovat si základní
životní potřeby a jejich
naplňování ve shodě se
zdravím

projevovat zdravé
sebevědomí a preferovat
ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy
respektovat zdravotní stav
svůj i svých vrstevníků a v
rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu
zdraví
dodržovat správné
stravovací návyky a v
rámci svých možností
uplatňovat zásady
správné výživy a
zdravého stravování

uplatňovat způsoby
bezpečného chování v
sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových
situacích a v případě
potřeby vyhledat
odbornou pomoc
zaujímat odmítavé postoje
ke všem formám brutality
a násilí
dát do souvislosti
zdravotní a
psychosociální rizika
spojená se zneužíváním
návykových látek a
provozováním hazardních
her
pochopit souvislosti mezi

Dílčí výstupy
Žák by měl
- definovat svou roli ve
společnosti, rodině,
komunitě
- respektovat principy
komunikace s dospělými
a vrstevníky
- vyjmenovat základní
životní potřeby člověka a
popsat je
- vyjmenovat zásady
preventivní péče o své
zdraví
- popsat, čeho si na
druhém váží a naopak
- pohovořit o svých
zájmech
- shrnout své cíle a
navrhnout, jak se jich
dobrat
- popsat aktivity vedoucí
k upevňování či
poškozování zdraví
- vysvětlit smysl prevence
- připravit jednoduchý
pokrm dle zásad zdravé
výživy
- uplatňovat zdravé
stravovací a hygienické
zásady
- sestavit jednoduchý
jídelníček a využít k tomu
pyramidy výživy
- dát do souvislosti
nezdravé stravovací
návyky a civilizační
choroby
- popsat zásady
správného stolování
- rozpoznat situace
ohrožující vlastní
bezpečnost
- vysvětlit, jak se chovat
při komunikaci
s neznámými lidmi

- objasnit, co je to násilí
- popsat, jaké existují
formy násilí
- popsat rizika, která jsou
spojena se zneužíváním
návykových látek a
provozováním hazardních
her
- vyjmenovat některé

Učivo

Průřezová témata

Vztahy a pravidla soužití
v prostředí komunity
(rodina, škola, vrstevnická
skupina, zájmová
skupina)
Duševní a tělesné zdraví
Základní životní potřeby
člověka
Dětství, puberta,
dospívání – tělesné,
duševní a společenské
změny
Vztahy mezi lidmi a formy
soužití
Vlastní osobnost
Seberegulace a
sebeorganizace činností a
chování

OSV/OR - sebepoznání a
sebepojetí
OSV/SR - poznávací
schopnosti

Péče o zdraví
Režim dne
Zásady zdravé výživy

Zdravé stravování a
hygienické zásady
Výživa a jídelníček
Civilizační choroby
Odpovědnost jedince za
zdraví
Základy stolničení

OSV/MR - hodnoty,
postoje, praktická etika

Vztahy ve dvojici
Komunikace s vrstevníky
a neznámými lidmi
Pohyb v rizikovém
prostředí
Konfliktní a krizové
situace
Řešení modelových
situací - šikana
Skryté formy a stupně
násilí a zneužívání

OSV/SR - komunikace
(dovednosti pro sdělování
verbální i nonverbální)

Návykové látky
Hazardní hry

Návykové látky

OSV/MR - hodnoty,

konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a
životního stylu
vědět o centrech odborné
pomoci a vyhledat a
použít jejich telefonní
čísla
chovat se odpovědně při
mimořádných událostech
a prakticky využívat
základní znalosti první
pomoci při likvidaci
následků hromadného
zasažení obyvatel

návykové látky a popsat,
co způsobují
- obhájit, proč je třeba je
odmítat
- určit, kde lze vyhledat
patřičná telefonní čísla

Pozitivní životní cíle a
hodnoty

- přiřadit telefonní čísla ke
složkám integrovaného
systému
- popsat a předvést, jak
by ošetřil jednoduché
zranění
- jmenovat pravidla
silničního provozu běžná
pro chodce a cyklisty

Dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany
zdraví
První pomoc
Ochrana člověka za
mimořádných událostí

postoje, praktická etika
(analýzy vlastních i cizích
postojů a hodnot)

Centra odborné pomoci
Nácvik praktických
dovedností - telefonování
EV/VČP – prostředí a
zdraví

7. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
chápat význam dobrého
soužití mezi vrstevníky i
členy rodiny

uvědomovat si základní
životní potřeby a jejich
naplňování ve shodě se
zdravím

projevovat zdravé
sebevědomí a preferovat
ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy

respektovat zdravotní stav
svůj i svých vrstevníků a v
rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu
zdraví
dodržovat správné
stravovací návyky a v
rámci svých možností
uplatňovat zásady
správné výživy a
zdravého stravování

Dílčí výstupy
Žák by měl
- navrhnout způsoby
komunikace vedoucí
k dobrým mezilidským
vztahům
- předvést a popsat různé
způsoby komunikace
- stanovit pravidla
hospodaření v
domácnosti
- posoudit důsledky, které
se projevují při
neuspokojování
základních biologických
potřeb člověka a objasnit
dopad na jeho zdraví
- pojmenovat odlišnosti
pohlaví (fyzické i duševní)
- shrnout důležité životní
hodnoty
- posoudit životní hodnoty
a vybrat, které jsou pro
něj důležité a zdůvodnit
svůj postoj
- sestavit žebříček svých
životních hodnot
- vysvětlit, co je to zdravé
sebevědomí
- zobecnit, co vše
podporuje zdraví a co mu
škodí
- respektovat zdravotní
stav svých vrstevníků
- vysvětlit základní pojmy
alternativní výživy (směry)
- zdůvodnit nevhodnost
jednostranné výživy
- vysvětlit pravidla
předcházení nemocem
- shrnout důsledky
nadváhy pro zdraví a
zdůvodnit nebezpečí
skrývající za poruchou
příjmu potravy

Učivo

Průřezová témata

Komunikace
Postavení a role muže a
ženy v rodině
Vliv rodiny na rozvoj
osobnosti dítěte
Ekonomika domácnosti

OSV/SR - komunikace
(dovednosti pro sdělování
verbální i nonverbální)

Odlišnosti pohlaví
Základní odborná
terminologie
Tělesná a duševní
hygiena
Poruchy pohlavní identity

OSV/OR psychohygiena (dobrý
vztah k sobě samému)

Vztahy mezi lidmi a formy
soužití
Vlastní osobnost
Seberegulace a
sebeorganizace činností a
chování

OSV/OR - sebepoznání a
sebepojetí
OSV/SR - poznávací
schopnosti

Základní lidské potřeby
Tělesná a duševní
hygiena
Význam pohybu pro
zdraví
Zásady zdravého
stravování
Vliv životních podmínek a
způsobu stravování na
zdraví
Specifické druhy výživy
Poruchy příjmu potravy
Tělesná a duševní
hygiena
Reklamní vlivy a působení
médií

MV/FV – vliv médií na
každodenní život,
společnost
OSV/MR -hodnoty,
postoje, praktická etika
OSV/MR - řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

uplatňovat způsoby
bezpečného chování v
sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových
situacích a v případě
potřeby vyhledat
odbornou pomoc
uplatňovat osvojené
sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně
patologickými jevy

zaujímat odmítavé postoje
ke všem formám brutality
a násilí
dát do souvislosti
zdravotní a
psychosociální rizika
spojená se zneužíváním
návykových látek a
provozováním hazardních
her
pochopit souvislosti mezi
konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a
životního stylu

vědět o centrech odborné
pomoci a vyhledat a
použít jejich telefonní
čísla
chovat se odpovědně při
mimořádných událostech
a prakticky využívat
základní znalosti první
pomoci při likvidaci
následků hromadného
zasažení obyvatel

- posoudit klamavou
reklamu
- na modelovém příkladu
doložit manipulativní
jednání
- rozhodnout, kde
vyhledat odbornou pomoc
v případě potřeby

Vztahy ve dvojici
Komunikace s vrstevníky
a neznámými lidmi
Pohyb v rizikovém
prostředí
Konfliktní a krizové
situace – nácvik
dovedností

- na příkladu doložit, co je
to patologický jev
- poznat a vyhodnotit
krizovou situaci, zaujmout
vlastní stanovisko
- na modelové situaci
předvést techniky
sebeovládání a
sebekontroly
- zaujmout negativní
postoj ke všem formám
brutality a násilí a svůj
postoj zdůvodnit
- vysvětlit, proč mají
návykové látky a
provozování hazardních
her negativní dopady na
naše zdraví

Osobní bezpečí
Způsoby chování
v krizových situacích
Seberegulace a
sebekontrola – praktická
cvičení

- zaujmout vlastní postoj
k dopingu ve světě sportu
- shrnout výhody života
bez drog a návykových
látek
- na modelové situaci
projevit, jak lze odmítat
nabídku návykových
látek, jak jí odolat
- definovat činnost
jednotlivých center
odborné pomoci
- předvést, jak by mohl
vypadat rozhovor při
žádosti o pomoc
- připravit evakuační
zavazadlo
- vyjmenovat složky
záchranného systému
včetně telefonních čísel

Auto-destruktivní
závislosti
- zdravotní a sociální
rizika zneužívání
návykových látek
- patologické hráčství
- náboženské sekty

OSV/OR - seberegulace a
sebeorganizace (regulace
vlastního jednání a
prožívání)
OSV/SR – komunikace
OSV/MR - řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti
MKV/LV – udržovat
tolerantní vztahy,
tolerance

Skryté formy a stupně
násilí a zneužívání
Sexuální kriminalita
Šikana
Drogy kolem nás
Tabakismus
Alkoholismus

Centra odborné pomoci
Komunikace se službami
odborné pomoci

OSV/MR – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

Integrovaný záchranný
systém
Evakuační zavazadlo

EV/VČP – prostředí a
zdraví

8. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
chápat význam dobrého
soužití mezi vrstevníky i
členy rodiny

Dílčí výstupy
Žák by měl
- formulovat pravidla pro
fungování ideální rodiny,
pro fungování přátelství
- zdůvodnit svá pro a proti
uzavření manželství

Učivo

Rodina
Přátelství
Láska

Průřezová témata

uvědomovat si základní
životní potřeby a jejich
naplňování ve shodě se
zdravím

projevovat zdravé
sebevědomí a preferovat
ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy
respektovat zdravotní stav
svůj i svých vrstevníků a v
rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu
zdraví

uplatňovat způsoby
bezpečného chování v
sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových
situacích a v případě
potřeby vyhledat
odbornou pomoc
uplatňovat osvojené
sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně
patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje
ke všem formám brutality
a násilí
dát do souvislosti
zdravotní a
psychosociální rizika
spojená se zneužíváním
návykových látek a
provozováním hazardních
her
pochopit souvislosti mezi
konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a
životního stylu

vědět o centrech odborné
pomoci a vyhledat a
použít jejich telefonní
čísla
chovat se odpovědně při
mimořádných událostech
a prakticky využívat
základní znalosti první
pomoci při likvidaci
následků hromadného
zasažení obyvatel

- vyjmenovat možné
příčiny stresu a navrhnout
možnosti kompenzace
- aplikovat na sobě
samém relaxační,
kompenzační a
regenerační techniky
- porovnat své zájmy a
hodnoty se svými
vrstevníky

Stres a jeho vztah ke
zdraví
Relaxační a kompenzační
techniky – praktické
činnosti

- najít rozdíly
v hodnotovém žebříčku
zdravého a nemocného
člověka
- na modelových situacích
navrhnout způsoby
chování a pomoci
postiženým
spoluobčanům
- v diskusi o postižených
hledat příklady ze svého
okolí
- vyjmenovat pravidla
asertivního chování a
uplatňovat je v
komunikaci
- rozpoznat příznaky
nemocí (AIDS)
- navrhout preventivní
opatření k předcházení
nemocem
- na modelových situacích
demonstrovat dovednosti
komunikační obrany

Člověk ve zdraví a
nemoci
Postižení mezi námi
Pomáhající a prosociální
chování
Nácvik činností
směřujících k regeneraci
organismu a překonávání
únavy

- uvést formy psychického
a fyzického násilí

Respektování
Zásady vedení
konstruktivního dialogu
MKV/KD - jedinečnost
každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
(člověk jako nedílná
jednota tělesné i duševní
stránky)

Asertivní chování
Infekční choroby
Předčasná sexuální
zkušenost
Antikoncepce
Těhotenství

Jak se ubránit, jak pomoci
Nácvik rozhodovacích
dovedností na
modelových situacích
Násilí
Náboženské sekty

- diskutovat o příčinách a
následcích drogové
závislosti
- odmítat drogy –
nacvičování na
modelových situacích

Drogy a jejich dělení

- vyjmenovat některé
druhy návykových látek a
psychoaktivních látek
- popsat jejich dopad na
zdraví
- vysvětlit, co je pasivní a
co aktivní užívání
návykových a
psychoaktivních látek
- uvést příklady center
odborné pomoci v jeho
okolí

Zdraví a konzumace
návykových látek

- specifikovat mimořádné
situace (živelní pohromy)
- rozlišit varovné signály
- popsat a předvést, jak
by poskytl první pomoc při
popáleninách, bodnutí
hmyzem a říznutí,

Mimořádné situace
První pomoc
Varovné signály
Nácvik poskytnutí první
pomoci

Centra odborné pomoci

OSV/MR - hodnoty,
postoje, praktická etika

krvácení, srdeční zástavě
a zástavě dechu
- vysvětlit pravidlo ABC

9. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl
chápat význam dobrého
soužití mezi vrstevníky i
členy rodiny
projevovat zdravé
sebevědomí a preferovat
ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy
respektovat zdravotní stav
svůj i svých vrstevníků a v
rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu
zdraví

dodržovat správné
stravovací návyky a v
rámci svých možností
uplatňovat zásady
správné výživy a
zdravého stravování
uplatňovat způsoby
bezpečného chování v
sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových
situacích a v případě
potřeby vyhledat
odbornou pomoc
uplatňovat osvojené
sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně
patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje
ke všem formám brutality
a násilí
dát do souvislosti
zdravotní a
psychosociální rizika
spojená se zneužíváním
návykových látek a
provozováním hazardních
her
pochopit souvislosti mezi

Dílčí výstupy
Žák by měl
- klasifikovat důvody
rozpadu rodin, ukončení
přátelství
- navrhnout možná řešení
smíru
- vyjmenovat své zájmy,
hodnoty, popsat své
životní cíle a obhájit svůj
názor
- být schopen naslouchat
druhým
- vysvětlit pojmy – zdraví,
zdravotní stav
- popsat možnosti, jak
chránit své zdraví
- vyjmenovat, co zdraví
ohrožuje
- vysvětlit, proč je nutné
dodržovat pravidla
bezpečnosti ve škole i
mimo ni
- najít souvislost mezi
zdravím, stresem, na
příkladech doložit
- vyhodnotit reklamy na
potraviny, rozpoznat
klamavou reklamu a
provést její kritiku

Učivo

Průřezová témata

Vztahy a pravidla soužití
v prostředí komunity

Komunikace
Cíle, zájmy, hodnoty

Stres a jeho vliv na zdraví
Zdraví
Pravidla bezpečnosti

Praktické činnosti
s dostupnými materiály
(tiskoviny, televize,
reklama aj.)

- uvést konkrétní příklady
ochrany před nemocemi
přenosnými pohlavním
stykem
- navrhnout možnosti, kde
hledat pomoc

Nemoci přenosné
pohlavním stykem
Rodičovství mladistvých
Základy péče o dítě

- hovořit o svém
eventuelním setkání
s agresivitou, domácím
násilím a navrhnout
možnosti, jak mu
předcházet
- zhodnotit projevy
brutalita a násilí

Nebezpečí kolem nás

- hovořit o svém
eventuelním setkání
s návykovými látkami
- navrhnout možnosti
předcházení závislostem
- diskutovat o
společenském dopadu
závislostí
- diskutovat o tom, co je to

Prevence zneužívání
návykových látek a jejich
společenská
nebezpečnost

MV/IV - rozdíl mezi
reklamou a zprávou
MV/KČ - hodnotící prvky
ve sdělení

Respektování sebe sama
i druhých

Pojmy zdraví, zdravotní

OSV/OR - psychohygiena

konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a
životního stylu

zdravý životní styl
- dát do souvislosti zdraví
a zdravý životní styl

stav a zdravý životní styl
Dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany
zdraví

vědět o centrech odborné
pomoci a vyhledat a
použít jejich telefonní
čísla
chovat se odpovědně při
mimořádných událostech
a prakticky využívat
základní znalosti první
pomoci při likvidaci
následků hromadného
zasažení obyvatel

- uvést linky bezpečí pro
mladistvé
- charakterizovat činnost
center odborné pomoci
- zabalit evakuační
zavazadlo
- popsat, co dělat
v případě mimořádné
události

Linky bezpečí

(hledání pomoci při
potížích)

Ochrana člověka za
mimořádných událostí
Prostředky improvizované
ochrany

5.9.2 Pracovní činnosti (6. – 9.ročník)
Zpracovala: Mgr. Michaela Hlaváčová

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce
RVP ZV-LMP. Předmět je vyučován v 6. ročníku 4 hodiny, v 7. ročníku 5 hodin a v 8. a 9. ročníku 6 hodin. Výuka probíhá
v kmenových třídách, v dílně, na pozemku a v kuchyňce.
Předmět Pracovní činnosti je velmi důležitou oblastí v základním vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjející klíčové kompetence, které vedou žáky k
získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Rozvíjí
manuální zručnost, pracovní návyky, přesnost, vytrvalost, systematičnost, vytváří základní pracovní vědomosti. Vede žáky k
pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace a budoucímu pracovnímu zařazení.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického
občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení



Umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
Zadáváme žákům úkoly, které vedou k využívání různých postupů

Kompetence sociální a personální



Vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci ve skupině
Učíme žáky samostatně si organizovat jednotlivé činnosti a svůj pracovní postup

Kompetence občanské



Vedeme žáky k chápání ekologických souvislostí mezi nároky společnosti a potřebami přírody
Pomáháme žákům v orientaci v různých oborech lidské činnosti vzhledem k dalšímu profesnímu zaměření

Kompetence k řešení problémů



Umožňujeme žákům volit různé postupy práce
Učíme žáky samostatně si organizovat jednotlivé činnosti a svůj pracovní postup

Kompetence komunikativní



Vedeme žáky k užívání správné terminologie
Zadáváme žákům úkoly, které vyžadují spolupráci

Kompetence pracovní





Vedeme žáky k ověřování výsledků
Vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných
pracovních prostředků
Motivujeme žáky tak, aby získali kladný vztah k fyzické práci
Vedeme žáky k ohodnocení vlastní práce a k dovednosti přijmout ohodnocení jiných

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Práce s technickými materiály
Žák by měl
Žák by měl
získat základní vědomosti o
- rozlišit různé materiály a
materiálech, nástrojích a
porovnat jejich vlastnosti
pracovních postupech
- identifikovat jednotlivé
nástroje
provádět jednoduché práce s
- přiřadit jednotlivé činnosti
technickými materiály a
k danému nářadí
dodržovat technologickou
- volit správný
kázeň
technologický postup,
pracovní operace
- zhotovit výrobek dle
pracovat s jednoduchou
návodu, náčrtu, plánu
technickou dokumentací,
orientovat se v pracovních
postupech a návodech
řešit jednoduché technické
- zhotovit výrobky z různých
úkoly s vhodným výběrem
materiálů
materiálů, pracovních
- vhodně zvolit nástroje a
nástrojů a nářadí
nářadí
organizovat svoji pracovní
- rozvrhnout si své pracovní
činnost
tempo a dle vlastních
schopností pracovat sám či v
kolektivu
dodržovat obecné zásady
- popsat a předvést první
bezpečnosti a hygieny při
pomoc
práci i zásady bezpečnosti a
- vyjmenovat zásady
ochrany při práci s nástroji a bezpečnosti a hygieny při
nářadím; poskytnout první
práci, aplikovat znalost v
pomoc při úrazu
praxi
Práce s ostatními materiály
- pojmenovat jednotlivé
rozlišovat různé druhy
materiály
materiálů a znát jejich
- určit vlastnosti daných
vlastnosti
materiálů a porovnat je
- uvést příklady, co se dá
z daných materiálů vyrobit
- určit vhodný pracovní
zvolit vhodný pracovní
postup pro práci s daným
postup v souladu s
materiálem
druhem zpracovávaného
materiálu
správně vybrat a používat - pojmenovat jednotlivé
pracovní nástroje a pomůcky
vhodné pracovní nástroje
- zvolit nástroje a pomůcky
a pomůcky
odpovídající práci s daným
materiálem
dovést pracovní postupy k - dodržet pracovní postup a
dovést pracovní činnost
finálnímu výrobku
k finálnímu výrobku
dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a

- popsat a předvést první
pomoc

Učivo

Průřezová témata

Vlastnosti materiálu
Užití v praxi
Nářadí a nástroje
Technologický postup

Technické náčrty, výkresy,
návody
Pracovní pomůcky
Organizace práce

EV/LA - odpady a
hospodaření s odpady

Jednoduché pracovní
operace a postupy

MKV/LV - uplatňování
principu slušného chování,
důležitost integrace jedince
v mezilidských vztazích

Poskytnutí první pomoci
Hygienická pravidla
Zásady bezpečnosti

Práce s různými materiály –
jejich vlastnosti
Řemesla a tradice

Technologické postupy dle
materiálu
Pracovní nástroje a pomůcky

Vlastní výrobek
Výroba drobných oděvních a
bytových doplňků
Ruční práce
První pomoc
Zásady bezpečnosti

OSV/OR – kreativita
(pružnosti nápadů,
originalita)

bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při drobném úrazu

- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci, aplikovat znalost v
praxi

Pěstitelské práce, chovatelství
- rozlišit typy zelenin,
volit vhodné pracovní
zařadit je podle typů
postupy při pěstování
- vyjmenovat některé druhy
vybraných rostlin
zelenin a ovoce, okrasných
rostlin
- rychlit zeleninu
(skleník)

pěstovat a ošetřovat
květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě

používat vhodné pracovní
pomůcky a provádět jejich
údržbu

prokázat základní znalost
chovu drobných zvířat a
zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného
zvířaty a při styku
s jedovatými rostlinami
Provoz a údržba domácnosti
používat základní
kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhovat
spotřebiče
připravit pokrmy podle
daných postupů v souladu
se zásadami zdravé
výživy
dodržovat základní
principy stolování a
obsluhy u stolu
dodržovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při úrazech v kuchyni

- uvést hlavní zásady
pěstování rostlin v interiéru
- navrhnout, jak by využil
pokojových rostlin
v interiéru
- popsat, jak ošetřovat
rostliny
- identifikovat nářadí
potřebné k ošetřování rostlin
a pěstování ovoce a zeleniny
- prakticky prokázat znalost,
jak zpracovat půdu
- rozpoznat pěstitelský
materiál (osiva a sadba)
- pojmenovat hospodářská
zvířata a přiřadit i činnosti
spojené s jejich chovem
- teoreticky objasnit význam
chovu hospodářských zvířat
- předvést poskytnutí první
pomoci
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a ochrany při
práci, aplikovat je v praxi
- aplikovat hygienická
pravidla

Hygienická pravidla

Základní podmínky pro
pěstování
Zelenina – osivo, sadba,
výpěstky, podmínky a
zásady pěstování, pěstování
vybraných druhů zeleniny
Ovocné rostliny – druhy
ovocných rostlin, způsob
jejich pěstování, uskladnění
a zpracování
Okrasné rostliny – základy
ošetřování pokojových
květin

EV/LA - zemědělství a
životní prostředí

Půda a její zpracování
Výživa rostlin
Ochrana rostlin a půdy

Chovatelství
Podmínky chovu
Hygiena a bezpečnost chovu
Kontakt se zvířaty
První pomoc
Hygienické a bezpečností
předpisy

- pojmenovat kuchyňské
náčiní
- manipulovat se základními
spotřebiči v kuchyni dle
jejich použití
- sestavit jídelníček
- připravit pokrm

Základní vybavení kuchyně

- připravit jednoduchou
tabuli

Pravidla stolování
Úprava stolu

- popsat, jak ošetřit drobná
poranění a uplatnit tuto
znalost v praxi
- jmenovat a aplikovat
pravidla bezpečnosti práce

První pomoc
Základní hygienická
pravidla

Jídelníček
Zpracování potravin

7. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Práce s technickými materiály
Žák by měl
Žák by měl
získat základní vědomosti o
- na základě

Učivo

Materiály

Průřezová témata

EV/VČP - životní styl,

materiálech, nástrojích a
pracovních postupech

provádět jednoduché práce s
technickými materiály a
dodržovat technologickou
kázeň
pracovat s jednoduchou
technickou dokumentací,
orientovat se v pracovních
postupech a návodech
řešit jednoduché technické
úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizovat svoji pracovní
činnost
dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a
nářadím; poskytnout první
pomoc při úrazu
Práce s ostatními materiály
rozlišovat různé druhy
materiálů a znát jejich
vlastnosti
zvolit vhodný pracovní
postup v souladu s
druhem zpracovávaného
materiálu
správně vybrat a používat
vhodné pracovní nástroje
a pomůcky
dovést pracovní postupy
k finálnímu výrobku
dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc při
drobném úrazu

vlastní analýzy - dle dané
činnosti odůvodnit použití
zvoleného nářadí,
pracovního postupu
- rozlišit materiály dle jejich
vlastností
- opracovat daný materiál
dle daných postupů

Jednoduché pracovní
postupy a operce

- zhotovit výrobek dle
návodu, plánu
- při práci s technickou
dokumentací využít vlastní
tvořivosti
- posoudit možnosti řešení
daného úkolu
- vybrat vhodný materiál a
odpovídající nářadí, nástroje
- rozvrhnout jednotlivé
kroky své práce
- popsat a předvést první
pomoc
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci, aplikovat znalost v
praxi

Výkresy, náčrty, návody

- určit druhy materiálů
- charakterizovat jeho
vlastnosti
- podle zpracovávaného
materiálu určit, jak
postupovat při práci

Materiály

- přiřadit pracovní nástroje a
pomůcky k materiálu,
kterými ho lze opracovat
- předvést vlastní výrobek
- popsat, jaký byl zvolen
postup
- popsat a předvést první
pomoc
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci, aplikovat znalost v
praxi

Nástroje a pomůcky

Práce montážní a demontážní
- podle návodu, plánu
sestavit podle návodu,
vytvořit daný model
náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a
demontáž jednoduchého
zařízení
provádět údržbu
jednoduchých předmětů a
zařízení
dodržovat zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první
pomoc při úrazu

- postavit a rozebrat
jednoduché zařízení
- provést údržbu předmětů

- popsat a předvést první
pomoc
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci, aplikovat znalost v
praxi
Pěstitelské práce a chovatelství
- posoudit, jaký pracovní
volit vhodné pracovní
postup je vhodný při
postupy při pěstování
pěstování daných rostlin
vybraných rostlin

spotřeba věcí, energie,
odpady

Pracovní operace a postupy

Výrobek

Organizace činnosti
Poskytnutí první pomoci
Hygienická pravidla
Zásady bezpečnosti

Technologický postup dle
materiálu

Ruční práce
Drobné oděvní a bytové
doplňky
První pomoc
Zásady bezpečnosti
Hygienická pravidla

Stavebnice konstrukční a
elektronické
Sestavování modelů
Montáž a demontáž
Údržba
První pomoc
Zásady bezpečnosti
Hygienická pravidla

Praktická činnost při péči o
zeleninu, ovoce a okrasné
rostliny

EV/VČP - prostředí a zdraví

pěstovat a ošetřovat
květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě
používat vhodné pracovní
pomůcky a provádět jejich
údržbu

- uvést hlavní zásady
pěstování rostlin v interiéru
- vyrobit jednoduchou
květinovou vazbu
- stanovit, jaké pracovní
pomůcky použít
- provést patřičnou údržbu
pomůcek
- předvést poskytnutí první
pomoci
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a ochrany při
práci, aplikovat je v praxi
- aplikovat hygienická
pravidla

dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného
zvířaty a při styku
s jedovatými rostlinami
Provoz a údržba domácnosti
- vyjmenovat některé příjmy
provádět jednoduché
a výdaje v domácnosti
operace platebního styku
- odhadnout výši
jednotlivých položek
- pojmenovat práce
ovládat jednoduché
v domácnosti
pracovní postupy při
- interpretovat údaje na
základních činnostech v
běžných návodech a pod
domácnosti a orientovat
vedením učitele obsluhovat
se v návodech k obsluze
běžné domácí spotřebiče
běžných spotřebičů
používaných v
domácnosti
- při prováděných činnostech
správně zacházet s
bezpečně a hospodárně
pomůckami, nástroji,
používat elektrické
nářadím a zařízením,
spotřebiče
provádět drobnou domácí
údržbu
- vybrat vhodný mycí, čisticí
používat vhodné
a prací prostředek
prostředky při práci v
domácnosti
- popsat pravidla pro
dodržovat základní
bezpečný kontakt s pracími a
hygienická a
čisticími prostředky
bezpečnostní pravidla a
- popsat, jak poskytnout
předpisy a poskytnout
první pomoc při úrazu
první pomoc při úrazu
elektrickým proudem či
elektrickým proudem
chemikálií
nebo chemikálií
Příprava pokrmů
- pojmenovat pracovní
používat základní
činnosti
kuchyňský inventář a
v kuchyni
bezpečně obsluhovat
- rozeznat kuchyňské
spotřebiče
nářadí a vhodně je
použít
- připravit seznam surovin,
připravit pokrmy podle
daných postupů v souladu kterých je potřeba pro daný
chod
se zásadami zdravé
- stanovit rozpočet na vaření
výživy
- za dopomoci upravit
potraviny - tepelně
i za studena
- uvést základní principy
dodržovat základní
stolování
principy stolování a
- porovnat svou teoretickou
obsluhy u stolu
znalost s praxí
- připravit slavnostní tabuli
dodržovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc

- předvést poskytnutí první
pomoci
- vyjmenovat zásady

Okrasné rostliny
Vazba květin
Pracovní pomůcky
Údržba
První pomoc
Hygienické a bezpečností
předpisy

Finance, provoz a údržba
domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje,

VDO/OOSS - občan jako
odpovědný člen společnosti
(hospodaření, rodina)

Jednoduché pracovní
operace a postupy
Orientace v návodech na
obsluhu domácích
spotřebičů

Údržba domácnosti

Údržba a úklid
Bezpečnost provozu
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem

Kuchyně – základní
vybavení

Potraviny – tepelná úprava,
úprava za studena
Rozpočet, skupiny potravin

Úprava stolu a stolování
Jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu,
slavnostní stolování
v rodině, zdobné prvky a
květiny na stole
První pomoc
Hygienické a bezpečností
předpisy

EV/VČP - prostředí a zdraví

při úrazech v kuchyni

bezpečnosti a ochrany při
práci, aplikovat je v praxi
- aplikovat hygienická
pravidla

8. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Práce s technickými materiály
Žák by měl
Žák by měl
provádět jednoduché práce s
- zhotovit jednoduchý
technickými materiály a
výrobek, okomentovat svůj
dodržovat technologickou
postup
kázeň
organizovat svoji pracovní
činnost
dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a
nářadím; poskytnout první
pomoc při úrazu
Práce s ostatními materiály
zvolit vhodný pracovní
postup v souladu s
druhem zpracovávaného
materiálu
správně vybrat a používat
vhodné pracovní nástroje
a pomůcky
dovést pracovní postupy k
finálnímu výrobku
dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při drobném úrazu

Učivo
Technické náčrty a výkresy,
návody

- naplánovat pracovní
postup, dodržet ho během
své práce
- popsat a předvést první
pomoc
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci, aplikovat znalost v
praxi

Pracovní postup

- posoudit materiál a zvážit
pracovní postup

Materiály

- navrhnout pracovní
nástroje a pomůcky pro daný
materiál
- vytvořit výrobek podle
zadaného pracovního
postupu
- popsat a předvést první
pomoc
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci, aplikovat znalost v
praxi

Pracovní nástroje a pomůcky

Práce montážní a demontážní
- vytvořit model podle
sestavit podle návodu,
náčrtu
náčrtu, plánu daný model
- provést montážní a
ovládat montáž a
demontážní práce
demontáž jednoduchého
zařízení
- popsat, jak provést údržbu
provádět údržbu
jednoduchých předmětů a předmětů a zařízení, toto
aplikovat v praxi
zařízení
- popsat a předvést první
dodržovat zásady
pomoc
bezpečnosti a hygieny
- vyjmenovat zásady
práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první bezpečnosti a hygieny při
práci, aplikovat znalost v
pomoc při úrazu
praxi
Pěstitelské práce, chovatelství
- předvést, jak pečovat o
volit vhodné pracovní
rostliny na zahradě
postupy při pěstování
- popsat výsledky
vybraných rostlin
pozorování při pěstování
vybraných rostlin
- jmenovat léčivé účinky
rostlin
- uvést nejznámější jedovaté

Průřezová témata
OSV/SR – spolupráce a
soutěživost (sociální
dovednosti pro kooperaci
prosba a omluva)
EV/LA - zpracovávané
materiály a jejich působení
na životní prostředí

Poskytnutí první pomoci
Hygienická pravidla
Zásady bezpečnosti

Výroba doplňků
První pomoc
Zásady bezpečnosti
Hygienická pravidla

Stavebnice konstrukční a
elektronické
Montáž a demontáž
Údržba předmětů a zařízení
První pomoc
Zásady bezpečnosti
Hygienická pravidla

Základní podmínky pro
pěstování – ochrana rostlin a
půd
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny
Jedovaté rostliny

EV/LA - ochrana přírody

pěstovat a ošetřovat
květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě

používat vhodné pracovní
pomůcky a provádět jejich
údržbu
dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného
zvířaty a při styku
s jedovatými rostlinami
Provoz a údržba domácnosti
provádět jednoduché
operace platebního styku

ovládat jednoduché
pracovní postupy při
základních činnostech v
domácnosti a orientovat
se v návodech k obsluze
běžných spotřebičů
používaných v
domácnosti
správně zacházet s
pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením,
provádět drobnou domácí
údržbu
dodržovat základní
hygienická a
bezpečnostní pravidla a
předpisy a poskytnout
první pomoc při úrazu
elektrickým proudem
nebo chemikálií
Příprava pokrmů
používat základní
kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhovat
spotřebiče
připravit pokrmy podle
daných postupů v souladu
se zásadami zdravé
výživy

dodržovat základní
principy stolování a
obsluhy u stolu
dodržovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při úrazech v kuchyni

rostliny
- vyjmenovat hlavní zásady
péče o pokojové rostliny
- navrhnout, jak vyzdobit
interiér květinami
- vysvětlit, proč interiéry
květinami zdobit
- vybrat vhodné pracovní
pomůcky

Okrasné rostliny – pokojové
rostliny, využití květin v
interiéru

Pracovní pomůcky

- předvést poskytnutí první
pomoci
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a ochrany při
práci, aplikovat je v praxi
- aplikovat hygienická
pravidla

První pomoc
Hygienické a bezpečností
předpisy

- vysvětlit rozdíl mezi
hotovostním a
bezhotovostním platebním
stykem
- jmenovat možnosti plateb
- obsluhovat běžné domácí
spotřebiče – trouba, pračka,
vysavač
- po přečtení návodu
aplikovat získané informace
pro využití daného
spotřebiče

Finance a provoz
domácnosti

- popsat vhodný pracovní
postup při práci
s pomůckami, nástroji,
nářadím, zařízením

Údržba v domácnosti

- popsat pravidla pro
bezpečný kontakt s pracími a
čisticími prostředky
- popsat, jak poskytnout
první pomoc při úrazu
elektrickým proudem či
chemikálií

Bezpečnost provozu
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem

- pojmenovat základní
kuchyňský inventář
- popsat, k čemu se co
používá
- obsluhovat bezpečně
spotřebiče
- k přípravě pokrmů použít
kuchařskou knihu
- jmenovat zásady zdravé
výživy
- připravit jednoduchý
pokrm odpovídající zásadám
zdravé výživy
- upravit stůl ke slavnostní
příležitosti
- jmenovat pravidla
společenského chování,
aplikovat je v praxi
- předvést poskytnutí první
pomoci
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a ochrany při
práci, aplikovat je v praxi

Kuchyně – základní
vybavení, bezpečnost a
hygiena provozu

Údržba v domácnosti –
elektrické spotřebiče,
ovládání, bezpečnost
provozu

Zásady zdravé výživy
Příprava pokrmů

Společenské chování
Úprava stolu, stolování

První pomoc
Hygienické a bezpečností
předpisy

- aplikovat hygienická
pravidla
Svět práce
znát pracovní činnosti
vybraných profesí a mít
přehled o učebních
oborech a středních
školách
posoudit své možnosti v
oblasti profesní, případně
pracovní orientace s
přihlédnutím k potřebám
běžného života
být seznámen s právy a
povinnostmi zaměstnanců
a zaměstnavatelů
prokázat v modelových
situacích prezentaci své
osoby při ucházení se o
zaměstnání
být seznámen s
možnostmi využití
poradenské pomoci v
případě neúspěšného
hledání zaměstnání

- přiřadit k povolání lidí
jejich pracoviště a určit typ
nutného vzdělání k dané
profesi
- zhodnotit svoji možnost
uplatnění na trhu práce
- objasnit nutnost vzdělání a
osobních vlastností, či
zdravotního stavu pro výkon
jednotlivých profesí
- odůvodnit nutnost
vzdělávání pro výkon
různých povolání
- vysvětlit, co jsou to práva a
povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
- shrnout své dovednosti
- připravit si prezentaci své
osoby, v modelové situaci
předvést, jak by se
prezentoval
- navrhnout, kde vyhledat
pomoc v případě
neúspěšného hledání
zaměstnání

Povolání
Charakter a druhy
pracovních činností

Osobní zájmy a cíle
Vlivy na volbu profesní
orientace
Sebehodnocení

VMEGS/ES - život dětí
v jiných zemích (jejich
pracovní zařazení)
OSV/OR – sebepoznání a
sebepojetí (co o sobě vím,
moje učení)

Práva a povinnosti
vyplývající z pracovního
poměru
Zaměstnání – pohovor u
zaměstnavatele

Úřad práce

9. ročník

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Dílčí výstupy

Práce s technickými materiály
Žák by měl
Žák by měl
provádět jednoduché práce s
- samostatně dle nákresu
technickými materiály a
zhotovit výrobek
dodržovat technologickou
- diskutovat o způsobu
kázeň
zvoleného postupu a
navrhnout způsob řešení
zadaného úkolu
- samostatně naplánovat
postup práce a zvolit nářadí,
které v souladu se zásadami
bezpečné práce používá
dodržovat obecné zásady
- popsat a předvést první
bezpečnosti a hygieny při
pomoc
práci i zásady bezpečnosti a
- vyjmenovat zásady
ochrany při práci s nástroji a bezpečnosti a hygieny při
nářadím; poskytnout první
práci, aplikovat znalost v
pomoc při úrazu
praxi
Práce s ostatními materiály
- vyřešit jednoduché
zvolit vhodný pracovní
technické úlohy s vhodným
postup v souladu s
výběrem materiálu,
druhem zpracovávaného
pracovních nástrojů a nářadí
materiálu
- popsat a předvést první
dodržovat technologickou
pomoc
kázeň, zásady hygieny a
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti práce,
bezpečnosti a hygieny při
poskytnout první pomoc
práci, aplikovat znalost v
při drobném úrazu
praxi
Pěstitelské práce, chovatelství
- vlastními slovy popsat, jak
volit vhodné pracovní
se starat o rostliny a o půdu
postupy při pěstování
- označit rostliny využívané
vybraných rostlin

Učivo

Technologická kázeň
Technické materiály

Poskytnutí první pomoci
Hygienická pravidla
Zásady bezpečnosti

Výroba drobných doplňků

První pomoc
Zásady bezpečnosti
Hygienická pravidla

Okrasné rostliny, půda
Rostliny jako drogy a jejich
zneužívání

Průřezová témata

EV/VČP - spotřeba věcí,
odpady, prostředí a zdraví

pěstovat a ošetřovat
květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě

jako drogy a zdůvodnit
jejich nebezpečí
- zvážit vhodnost květin
k výzdobě interiéru
- vytvořit jednoduchou
květinovou vazbu
- předvést poskytnutí první
pomoci
- vyjmenovat zásady
bezpečnosti a ochrany při
práci, aplikovat je v praxi
- aplikovat hygienická
pravidla

dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného
zvířaty a při styku
s jedovatými rostlinami
Provoz a údržba domácnosti
- uvést různé druhy energie a
provádět jednoduché
možnosti jejich úspor
operace platebního styku
- vyjmenovat možnosti
úspory vody
- aplikovat znalosti o
správně zacházet s
obsluze běžných spotřebičů
pomůckami, nástroji,
v domácnosti
nářadím a zařízením,
- jmenovat výhody užívání
provádět drobnou domácí
elektrických spotřebičů
údržbu
- zdůvodnit, proč je třeba
používat vhodné
vhodně zacházet s pracími a
prostředky při práci v
čisticími prostředky
domácnosti
- popsat pravidla pro
dodržovat základní
bezpečný kontakt s pracími a
hygienická a
čisticími prostředky
bezpečnostní pravidla a
- popsat, jak poskytnout
předpisy a poskytnout
první pomoc při úrazu
první pomoc při úrazu
elektrickým proudem či
elektrickým proudem
chemikálií
nebo chemikálií
Svět práce
- porovnat své možnosti na
znát pracovní činnosti
trhu práce a odhadnout své
vybraných profesí a mít
uplatnění na trhu práce
přehled o učebních
- vyhledat nabídky učebních
oborech a středních
oborů a středních škol
školách
- analyzovat situaci na trhu
posoudit své možnosti v
práce v regionu
oblasti profesní, případně
- vyjádřit vlastními slovy
pracovní orientace s
svůj postoj k některým
přihlédnutím k potřebám
profesím a dle získaných
běžného života
informací zdůvodnit svoji
profesní volbu

využít profesní informace
a poradenské služby pro
výběr vhodného dalšího
vzdělávání
být seznámen s právy a
povinnostmi zaměstnanců
a zaměstnavatelů

prokázat v modelových
situacích prezentaci své
osoby při ucházení se o
zaměstnání
být seznámen s
možnostmi využití
poradenské pomoci v

Interiér - výzdoba květinami

První pomoc
Hygienické a bezpečností
předpisy

Energie, voda a jejich úspora

EV/ZPŽ – možnosti a
způsoby šetření energií,
vodou

Elektrické spotřebiče

Prací a čisticí prostředky
Bezpečnost provozu
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem

Způsoby hledání zaměstnání
Druhy pracovišť
Požadavky kvalifikační,
zdravotní a osobnostní

VMEGS/JE - evropská
integrace (uplatnění na trhu
práce v EU)

Pracovní příležitosti v obci a
regionu
Úřady práce
Základní principy
sebepoznávání
Osobní zájmy a cíle
Sebehodnocení
Požadavky kvalifikační,
zdravotní a osobnostní

VMEGS/OE - život
Evropanů (profesní
uplatnění ve světě)
MKV/PSS - aktivní
spolupodílení dle svých
možností na přetváření
společnosti
OSV/OR – psychohygiena
(hledání pomoci při potížích)
OSV/OR – sebepoznání a
sebepojetí (moje učení)

- aplikovat své zkušenosti
při sepisování životopisu

Psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele

- zdůvodnit nutnost práv a
povinností zaměstnanců a
zaměstnavatelů
- shrnout práva a povinnosti
vyplývající z pracovního
poměru
- v modelových situacích
prezentovat svou osobu při
ucházení se o práci

Práva a povinnosti
zaměstnanců a
zaměstnavatelů

- definovat nezaměstnanost,
shrnout možné problémy
související s

Způsoby hledání zaměstnání
Poradenské služby
Problémy nezaměstnanosti

Pohovor u zaměstnavatele
Nejčastější formy podnikání
MKV/LV - lidská solidarita
(zaměstnaní a nezaměstnaní)

případě neúspěšného
hledání zaměstnání

vlastní nezaměstnaností
- navrhnout, co dělat
v případě ztráty zaměstnání

