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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program ZŠ Dobřany

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dobřany, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: tř. 1. máje 618, Dobřany, 334 41
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jaroslav Šedivý
KONTAKT: e-mail: sedivy@zsdobrany.cz, web: www.zsdobrany.cz
IČ: 49180878
IZO: 115500243
RED-IZO: 600 070 603
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Michaela Hlaváčová

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Dobřany
ADRESA ZŘIZOVATELE: Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
KONTAKTY:
www.dobrany.cz

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2018

................................................

.................................................

4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
ředitel školy
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Dobřany, příspěvková organizace, je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od
1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v centru města (budova 1. a 2. stupně a školní jídelna), v areálu Psychiatrické
nemocnice jsou umístěny speciální třídy.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.

2.4 Podmínky školy
Z hlediska uspořádání je škola školou úplnou. Má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici
zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy (do 200 m).
Vyučování probíhá v českém jazyce.
Počet školních budov je 6 neprovázaných, areál školy je oplocený, škola má pěstitelský pozemek
a sportovní hřiště. Bezbarierový přístup je zajištěn ve všech budovách. Pro trávení volného času je
k dispozici zahrada a hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: přírodopis, cizí jazyky, dějepis, fyzika,
hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále
škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovních stanic specializované
učebny, bezdrátové připojení v části školy.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: přírodopis, dějepis, fyzika, chemie, výtvarná
výchova, zeměpis.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialistyprotidrogové prevence
a sexuální výchovy.
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2.5 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce
neziskové organizace
obec/město
sdružení rodičů a přátel školy
školská rada
školské poradenské zařízení

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: akademie, mimoškolní akce (výlety, exkurze), projektové dny, třídní
schůzky.
Pravidelné školní akce: akademie, jarmark, sezónní besídky.
V roce 2006 začala při škole působit šestičlenná školská rada složená ze zástupců zřizovatele,
pedagogů školy a rodičů.
Při škole trvale působí Sdružení rodičů, za jehož pomoci (zejména finanční) je realizována řada
znalostních, uměleckých, sportovních a dalších soutěží na školní úrovni, dále pak různé kulturní a
sportovní akce, od roku 2014 také Kavárna po škole.
Škola s rodiči komunikuje různými způsoby, od osobních jednání přes organizované třídní schůzky,
konzultační odpoledne a dny otevřených dveří až po Školní zpravodaj (2x do roka) a internetové
stránky školy.
Škola má trvale dobrou spolupráci s dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty města (Základní
umělecká škola J. S. Bacha, Mateřská škola, Městské kulturní středisko, Městská knihovna …).
Zástupci školy se rovněž účastní pravidelných jednání školské a kulturní komise a sociální komise
při Městském úřadu v Dobřanech.

2.7 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 52 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 50,8.
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Škola má při své velikosti téměř plnou kvalifikovanost pedagogů. 1. a 2. stupeň jsou přímo řízeny
zástupkyní / zástupcem ředitele školy, ve speciálních třídách je ustaven vedoucí učitel. Na obou
stupních školy pracují také výchovné poradkyně a metodičky prevence. Někteří členové sboru
zastávají další funkce potřebné pro kvalitní chod školy / fungování výuky a výchovy (koordinátorky
ICT, koordinátorky environmentální výchovy, koordinátorky výuky ochrany člověka za
mimořádných událostí, koordinátorka zájmových činností, garanti předmětů

a ročníků, správci

kabinetů a odborných učeben apod.)

2.8 Dlouhodobé projekty
Škola získala v roce 2005 národní titul Ekoškola, po obhajobě titulu v roce 2006 jí byl udělen
mezinárodní titul a Zelená vlajka Ekoškoly se zařazením do mezinárodní sítě Ekoškol (Eco-Schools)
při Nadaci pro environmentální výchovu (Foundation for Environmental Education – FEE). Tomuto
záměru podřizuje i postupnou ekologizaci provozu školy a výchovné i vzdělávací působení na žáky
školy. Účast v projektu byla ukončena v roce 2015. Od roku 2016 se škola zaregistrovala do
projektu Skutečně zdravá škola.
V některých třídách 1. stupně školy jsou do výuky zařazovány prvky programu Začít spolu, někteří
vyučující 1. a 2. stupně zařazují do výuky prvky kritického myšlení, na 2. stupni je zařazována
metoda CLIL některými vyučujícími.
Od roku 1991 vydává škola měsíční školní časopis Podlavičník, který je tvořen dvěma redakčními
kroužky, má cca 140 předplatitelů z řad žáků a svoji verzi i na internetových stránkách školy.
Od roku 2005 začal ve škole fungovat Školní parlament, v současné době pod názvem školní
Senát, složený ze dvou „komor“ – Dolní sněmovna (zvolení zástupci 4. a 5. tříd) a Horní sněmovna
(zvolení zástupci 6. a 9. tříd). Jedním z výsledků práce Školního parlamentu je také Školní kodex.
Od roku 2002 škola trvale spolupracuje se slovinskou Základní školou Brežice, realizují se dvouleté
výměny žáků a učitelů s náplní kulturní, sportovní a poznávací. Spolupráce škol se opírá o
partnerství měst (Dobřany – Brežice).
Od roku 2013 škola spolupracuje s německou Státní reálnou školu Obertraubling, v každém roce
dochází k výměně žáků a učitelů z 2. stupně školy. V roce 2014 se rozběhla i spolupráce s další
německou školou, a to Základní školou Obertraubling. Výměny žáků 4. ročníku se konají každým
rokem. Obě spolupráce se rovněž opírají o partnerství měst (Dobřany – Obertraubling).
V letech 2004 – 2007 realizovala škola ve spolupráci s partnerskými školami ze Slovinska (Brežice),
Rakouska (Vídeň; koordinátor), Polska (Krakov) a Portugalska (Carreira) tříletý mezinárodní
projekt Životní prostředí a zdraví v programu Evropské unie Socrates – Comenius I.
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Další projekt, dvouletý, nazvaný Europass aneb Budoucnost našich dětí v programu EU Socrates –
Comenius II se konal v letech 2007 – 2009 ve spolupráci se školou z Rakouska (Vídeň; koordinátor)
a Portugalska (Carreira).
Třetí projekt v rámci programu EU Socrates – Comenius nazvaný Škola a ekonomika byl realizován
se školou z Rakouska (Vídeň; koordinátor), Slovinska (Brežice) a Německa (Bad Salzuflen) v letech
2009 – 2011.
Ve stejném období (2009 – 2011) byla škola jedním z 12 partnerů v projektu Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizovaném společností Aissis a nazvaném
Rozumíme penězům v Plzeňském kraji.
V letech 2010 – 13 realizovala škola dvouapůlletý projekt Moderní škola 2010 v rámci programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF.
V letech 2011 – 2013 proběhl dvouletý projekt „Optimalizace přechodu žáků ze základního na
střední vzdělání s důrazem na MINT (přírodovědné a technické) předměty a kooperativní výuku“
s pracovním názvem Bádejme spolu v rámci Programu celoživotního učení Evropské unie
Partnerství Comenius Regio, kde byla škola spolu se Střediskem ekologické výchovy Ametyst v roli
partnera příjemce grantu – Města Dobřany. Zahraničním partnerem bylo město Bad Salzuflen
v německém Vestfálsku a jeho dvě školy, základní a reálná, a vzdělávací centrum ZDI Lippe.
V letech 2012 – 14 byla škola partnerem příjemce grantu – dobřanské firmy Comtes FHT, a.s. –
spolu se Západočeskou univerzitou, Střední průmyslovou školou Tachov, Střední průmyslovou
školou Světce, Strojírenskou platformou a agenturou Inova Pro při realizaci dvouletého projektu
Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků s pracovním názvem
Populár v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF.
V letech 2014 – 15 pokračovala škola v partnerství s příjemcem grantu – dobřanskou firmou
Comtes FHT, a.s. – spolu se Západočeskou univerzitou, Střední průmyslovou školou Tachov,
Střední průmyslovou školou Ostrov, Českou technologickou platformou strojírenství, agenturou
Inova Pro a nově také se ZŠ a MŠ Letiny a ZŠ Zbůch - při realizaci jednoročního projektu Badatelská
výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství s pracovním názvem Regiopopulár
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF.
Ve školním roce 2014 / 15 byla škola partnerem v projektu Centra pro komunitní práci v Plzni
Obrazy historie regionu zabývajícím se vztahy Čechů a Němců v oblasti Sudet.
Od roku 2011 škola dlouhodobě realizuje projekt Paměť domova, v němž se žáci školy věnují
sběru vzpomínek dolanských pamětníků.
Od roku 2004 realizovala škola postupný projekt Zelená školní zahrada ve venkovním areálu
budovy 2. stupně. Projekt byl podporován Nadačním fondem Zelený poklad, programem
9
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Občanská volba Plzeňského Prazdroje, Městem Dobřany a Plzeňským krajem. V několika etapách
byly upraveny zelené plochy, pokáceny staré a nemocné stromy a provedena rozsáhlá výsadba
bylin, keřů i stromů. Byly osazeny naučné tabule ke sbírkám rostlin a sbírce hornin v geologické
sbírce, obnoveno travnaté hřiště a vybudována venkovní učebna s domkem na nářadí.
V roce 2014 byla navázána spolupráce s Masarykovou ZŠ Plzeň, realizují se společné koncerty
pěveckých sborů, reciproční účasti na sportovních a dalších soutěžích, spolupracují zástupci
školního Senátu a Žákovského parlamentu.
Jednotliví vyučující, žáci či kolektivy žáků realizují další dílčí projekty a aktivity (v oblasti kultury,
informatiky, ekologie, sportu apod.). Tradici má pěvecký sbor školy Hvězdičky (dříve i Quodlibet)
s řadou koncertů a vystoupení při různých příležitostech (včetně zahraničních vystoupení). Tradici
mají i aktivity charitativního rázu (Tříkrálová sbírka, Mikulášský jarmark, Adopce na dálku, dříve i
Hnutí Stonožka), výtěžky z těchto akcí vždy směřují k postiženým dětem a seniorům. Zpravidla
každým rokem je pořádána Velikonoční akce ke Dni Země, Chvála různosti a místní kolo
přírodovědně-ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list.

2.9 Mezinárodní spolupráce
Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 2 - 3. Škola na mezinárodní úrovni
spolupracuje s partnerskými školami ve Slovinsku a v Německu.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
všeobecné

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k
naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném
základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí
nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu
prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se
speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření
školou a školským zařízením.
Škola se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných, která od 1. 9. 2016 nahrazuje vyhlášku č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
V souvislosti s legislativními změnami v roce 2016 škola přešla k tzv. společnému vzdělávání
založenému na rovnocenné a partnerské spolupráci školy, školského poradenského zařízení a
dítěte, resp. jeho zákonných zástupců. Důraz je při tom kladen na nejlepší zájem dítěte a jeho
participaci v rozhodovacích procesech s jednoznačným upřednostněním individuální inkluze.
Vychází se přitom z podpůrných opatření nezbytných pro zajištění maximálně dosažitelného
plnohodnotného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny žáky.
Podpůrná opatření jsou členěna podle organizační a finanční náročnosti do 5 stupňů. Podpůrná
opatření 1. stupně realizuje škola sama, opatření 2. – 5. stupně realizuje škola na základě
vyšetření a doporučení poradenského zařízení (PPP či SVP).
Podpůrná opatření spočívají v:
a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
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b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,
c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,
využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných
nebo náhradních komunikačních systémů,
e) vzdělávání podle plánu podpůrných opatření či individuálního vzdělávacího plánu,
f) využití asistenta pedagoga,
g) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele
pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu
jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů
U žáků s přiznaným 3. stupněm podpůrných opatření jsou minimální očekávané výstupy RVP
využity při tvorbě IVP.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory
Plán pedagogické podpory (dále jen PlPP) se využívá při 1. stupni podpory. Podpůrná opatření 1.
stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání, jedná se především o úpravu metod a
forem výuky.
a) Vyučující spolu s třídním učitelem vyhodnotí, zda žák potřebuje PlPP, a pokud ano, třídní učitel
zajistí schůzku všech vyučujících a společně vypracují PlPP, který obsahuje popis obtíží, popis
podpůrných opatření, cíle podpory a způsob vyhodnocování.
b) PlPP vypracuje třídní učitel, tvorbu může konzultovat s výchovným poradcem školy (problémy
s učením) nebo metodikem prevence (problémy s chováním).
c) Ostatní vyučující potvrdí svým podpisem, že byli s obsahem PlPP seznámeni.
d) Elektronickou podobu PlPP zasílá třídní učitel vyučujícím, výchovnému poradci či metodiku
prevence.
e) Výchovný poradce zajistí, aby PlPP byl přístupný pedagogickému sboru.
f) Třídní učitel v nejbližším možném termínu pozve do školy zákonného zástupce žáka a informuje
jej o cílech PlPP, navržených metodách a dalších opatřeních. Současně třídní učitel stanoví, jakým
způsobem bude probíhat komunikace mezi třídním učitelem a zákonným zástupcem. Schůzka
probíhá ve složení: třídní učitel/-ka a zákonný zástupce, popř. další pedagogický pracovník,
kterého třídní učitel požádá o účast na schůzce.
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g) Po 3 měsících od zahájení realizace podpůrných opatření (ode dne podpisu PlPP zákonným
zástupcem) třídní učitel spolu s vyučujícími, se zákonným zástupcem, případně žákem, vyhodnotí,
zda byla navržená podpůrná opatření dostatečná, zda byly cíle PlPP naplněny. Schůzka se
zákonným zástupcem probíhá ve složení: třídní učitel/-ka, zákonný zástupce, v případě potřeby
další pedagogický pracovník, kterého třídní učitel požádá o účast na schůzce.
h) Pokud byly cíle PlPP naplněny, třídní učitel se dohodne se zákonnými zástupci a žákem o
ukončení PlPP. Ukončené a podepsané PlPP jsou archivovány u výchovného poradce, kopie u
třídního učitele v katalogovém listu žáka.
ch) Pokud žákovy obtíže přetrvávají i po navržených podpůrných opatřeních, třídní učitel
zákonnému zástupci navrhne vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení (informovaný
souhlas je součástí PlPP) a vyhodnocený a podepsaný PlPP předá výchovnému poradci. Ředitel
školy dokument schválí, je zapsán do spisové služby a výchovný poradce kopii plánu posílá do
spádové pedagogicko-psychologické poradny nebo poradny, kterou si zákonný zástupce vybere.
Originál PlPP je uložen v dokumentaci výchovného poradce, kopie PLPP v katalogovém listu žáka
(dokumentace třídního učitele). Termín v PPP si sjedná zákonný zástupce.
i) Pokud je žákovi doporučeno vyšetření ve školském poradenském zařízení, do doby, než škola
získá doporučení, probíhá vzdělání žáka podle PlPP.
j) Jsou-li žákovy obtíže velmi závažného charakteru, třídní učitel informuje výchovného poradce a
vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení je doporučeno bezodkladně.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán (dále IVP) se využívá při 2. – 5. stupni podpory.
a) Na základě vlastního rozhodnutí zákonných zástupců či na základě doporučení školy žádají
zákonní zástupci o vyšetření žáka školským poradenským zařízením (PPP, SVP). Pokud zákonný
zástupce žáka požádá o vyšetření ve školním poradenském zařízení bez doporučení školy,
informace o vzdělávání žáka ze strany školy předává poradenskému zařízení škola prostřednictvím
zákonného zástupce.
b) Poradenské zařízení nejpozději do tří měsíců od objednání žáka provede posouzení speciálních
vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů vypracuje pro zákonné zástupce zprávu z vyšetření - stanoví
doporučení a doporučení projedná s výchovným poradcem (organizaci výuky, pomůcky, potřebu
speciální péče, potřebu asistenta pedagoga). Poté poradna zašle doporučení do školy, zprávu
zákonnému zástupci.
c) Po doručení škole výchovný poradce informuje třídního učitele, ten předává zákonnému
zástupci formulář žádosti o povolení vzdělávání podle IVP. ŘŠ vydává rozhodnutí o povolení
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vzdělávání podle IVP na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského
poradenského zařízení.
d) Třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími bezodkladně vypracuje IVP (nejpozději do 1 měsíce ode
dne, kdy ředitel školy rozhodne o vzdělávání podle IVP) a předá jej výchovnému poradci ke
kontrole. IVP obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, úpravách metod a forem
výuky a hodnocení žáka. Dále obsahuje jméno pedagogického pracovního školského
poradenského zařízení, s kterým škola spolupracuje.
e) Vyučující žáka IVP podepíší, třídní učitel v nejbližším možném termínu pozve k projednání a
podepsání IVP zákonného zástupce. Součástí IVP je informovaný souhlas zákonného zástupce s
navrženými podpůrnými opatřeními.
f) Výchovný poradce pak odešle IVP do poradenského zařízení k potvrzení.
g) Ředitel školy IVP potvrzené všemi zúčastněnými schválí, originál uloží do školní matriky a
třídnímu učiteli a zákonnému zástupci předá potvrzené kopie IVP. Třídní učitel založí IVP do
katalogového listu žáka.
h) Jednou ročně (zpravidla v červnu) je školou vyhodnocena účinnost IVP.
ch) Minimálně 2x ročně (1x za každé popoletí) by měla proběhnout informační schůzka třídního
učitele a zákonného zástupce, případně pracovníka školského poradenského zařízení, výchovného
poradce či metodika prevence (např. během konzultací nebo třídních schůzek). Data schůzek se
zapíší do IVP.
Pozn.: Žákům ve 3. stupni podpory může být doporučen asistent pedagoga, ve 4. a 5. stupni může
být doporučeno studium ve speciální škole.

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Za nadané žáky jsou považování žáci, kteří při adekvátní podpoře vykazují ve srovnání s vrstevníky
vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se považuje takový žák,
jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovednostech.
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Výuka nadaného a mimořádně nadaného žáka bude založena na doporučeních uvedených v IVP a
na individuálním přístupu učitele k žákovi s důrazem na přípravu a zadávání specifických úkolů,
které odpovídají žákovým dovednostem v oblasti jeho nadání a rozvíjí je. Mimořádně nadanému
žákovi je prostřednictvím IVP dán prostor pro doplňování, rozšiřování a prohlubování znalostí.
Škola umožní mimořádně nadaným žákům zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a
projektů a účast v odpovídajících odborných, uměleckých a sportovních soutěžích organizovaných
školskými a dalšími institucemi.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory
Škola stanoví pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PlPP nadaného a mimořádně
nadaného žáka na úrovni 1. stupně podpory. Postup vypracování PlPP je obdobný jako v Pravidla a
průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Péči o nadané žáky metodicky zajišťuje výchovný poradce, koordinaci péče o nadané a mimořádně
nadané žáky ve škole zajišťují garanti předmětů 1. a 2. stupně a výchovný poradce. Péče o
konkrétního žáka je pak realizována vyučujícím předmětu, v němž se žákovo nadání projevuje.
Tato opatření se týkají žáků s 2. – 4. stupněm podpory.
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka na žádost zákonných zástupců
provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou.
Žákům mimořádně nadaným škola zajišťuje následující podpůrná opatření:
a) Vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) – na základě doporučení školského
poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce.
b) Garant předmětu spolu s výchovným poradcem vypracují - nejpozději do 1 měsíce ode dne
obdržení doporučení - IVP, který bude obsahovat závěry doporučení školného poradenského
zařízení, popis oblasti, typu a rozsahu nadání a vzdělávací potřeby nadaného žáka, popř. vyjádření
praktického lékaře pro děti a dorost, popis, jakým způsobem je žákovi poskytnuta individuální
pedagogická péče, a seznam doporučených pomůcek a materiálů.
c) Výchovný poradce seznámí s IVP všechny vyučující žáka a zákonného zástupce žáka, tito potvrdí
podpisem v IVP.
d) Výchovný poradce pak odešle IVP do poradenského zařízení k potvrzení.
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e) Ředitel školy IVP potvrzené všemi zúčastněnými schválí, originál uloží do školní matriky a
třídnímu učiteli a zákonnému zástupci předá potvrzené kopie IVP. Třídní učitel založí IVP do
katalogového listu žáka.
f) Jednou ročně (zpravidla v červnu) je školou vyhodnocena účinnost IVP.
Pozn.: Pro nadané žáky může ředitel školy vytvořit skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných
nebo různých ročníků školy v některých předmětech.
Nadaným žákům lze na doporučení školského poradenského zařízení rozšířit obsah vzdělávání nad
rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším
ročníku.
Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování
předchozího ročníku v souladu se školským zákonem.

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
Hv , Prv Hv
Hv
VV
VV Aj , Hv , Fy , Hv Aj , Hv , Hv
poznávání
Ze
Che
Sebepoznání a
TV
TV
Aj , Čj ,
VV
VV Čj , TV , Čj , TV , Čj , RV , VV
sebepojetí
TV
VV
VV
VV
Seberegulace a
TV
TV
TV
TV
TV
RV , TV
TV
TV
TV
sebeorganizace
, Ze
Psychohygiena
RV , TV
TV OV , TV Pč , RV ,
TV
Kreativita
VV
VV
Čj , VV Pč , TV Čj , Pč , Aj , Čj , Aj , Čj
Čj
Aj
TV
RV
Poznávání lidí
Hv
Hv
Hv
Čj , Hv
Hv
Hv
Čj , Hv Aj , Hv Aj , Hv
Mezilidské vztahy
Čj
Čj
Čj
TV
Čj , TV RV , TV Čj , Fy , Čj , RV
Nj , RV ,
TV
Komunikace
Čj , TV Čj , TV Čj , TV Aj , Čj Aj , Čj , Aj , Hv , Hv , Nj , Čj , Hv , Hv , Nj ,
Inf RV , TV RV , TV Nj , Př , TV , VV
, VV
, VV RV , TV
, VV
Kooperace a
Pč , TV Pč , TV Aj , Pč ,
TV
TV
Pč , TV
TV
kompetice
TV
Řešení problémů a
TV
TV
TV
TV
TV
Čj , RV
Čj
Čj , TV Čj , TV
rozhodovací
dovednosti
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
Hodnoty, postoje,
Čj , RV
praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost Hv
Hv
Hv
Hv , Pč Hv , Pč OV
a škola
Občan, občanská
Vl
Dě , OV
společnost a stát
Formy participace
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
Čj
Čj
Čj
Aj , Čj , Aj , Čj , Čj , Fy ,
zajímá
Hv , Vl Hv , Inf Hv , Inf
, VV
Objevujeme Evropu a
svět

Hv

Hv

Hv

Pč

Pč

Prv

Čj

Čj

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

Prv

Prv

Etnický původ
Multikulturalita

Aj

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

VV

7.
8.
9.
ročník ročník ročník
Čj , RV

Čj

OV , Pč Dě , OV Čj , OV
OV

OV

Dě

Aj , Čj , Čj , Fy , Čj , Fy ,
Hv , Nj , Hv , Nj , Hv , Nj ,
VV Pč , VV , VV
Ze
Aj , TV , Aj , OV , Aj , Čj , Aj , Čj ,
VV TV , VV Dě , TV Dě , Pč ,
, VV , Ze TV , VV
, Ze
Dě , VV Čj , Dě , Dě , VV Čj , Dě ,
OV , VV , Ze Pč , VV

Čj , Dě ,
Čj
Čj
RV
TV
TV Čj , Hv , Čj , Dě , Čj , Hv , Čj , Hv ,
Pč , VV , Hv , Nj , OV , Př , Pč , TV ,
Ze
RV , VV TV , VV VV
Aj , Čj , Aj , Čj , Hv , VV Čj , Hv , Čj , Hv , Čj , Dě ,
Hv
Hv
VV
Př , VV Hv , VV
Hv
Hv
Čj
Čj , Nj ,
Nj
Čj , Nj
OV
OV
Čj , Dě ,
Pč

Prv , VV Pč , Přv

Pč

Čj

Čj , Fy ,
Př , Ze
Přv Fy , Př ,
Ze
Hv , Pč , Hv , Pč , Hv , Pč , Pč , TV Pč , TV Pč , Př ,
VV
VV
VV
VV

Př , Ze

Čj

Čj , Ze

Př , Ze Fy , Che Che , Pč
, Ze , Př , Ze
Čj , Fy , Dě , Fy , Che ,
Př , VV , Che , Pč OV , Pč
Ze , VV , Ze , VV , Ze
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Vztah člověka k
prostředí

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

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

3.5.1.1

Čj

Čj , Přv TV , VV Čj , Pč , Čj , Fy ,
TV , VV Nj , Př ,
TV , VV
, Ze

Dě , Fy ,
Nj , Pč ,
RV , TV
, VV , Ze

Čj

Čj , Inf Čj , RV Čj , RV Čj , RV

Aj , Čj

Hv , RV Čj , Hv , Čj , Hv Čj , Hv
RV

Hv

Hv

Hv

Aj

Aj

Čj

Aj

Aj

Čj

Čj

Čj

Čj , Dě

Čj

Čj

VV
VV

Čj , Pč , Čj , Dě ,
Př
Fy
RV , VV TV , VV TV , VV
VV

VV

Čj , VV

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
Aj
Che
Čj
Dě
Fy
Hv
Inf
Nj
OV
Pč
Př
Prv
Přv
RV
TV
Vl
VV

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Německý jazyk
Občanská výchova
Pracovní činnosti
Přírodopis
Prvouka
Přírodověda
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
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Zkratka
Ze

Název předmětu
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět
Anglický jazyk
Český jazyk
Německý jazyk

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

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

8+2

7+3

5+2

5+2

33+10

3+2

4
2

4+1
2

4
2

15+3
6

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

3+2

4+1

4+1

4

15+4

1

1

1

2

2

2

Přírodověda
Vlastivěda

1

6
1+1

2

3+1

2

1+1

3+1

Člověk a
společnost

Dějepis

2

2

2

2

8

Občanská výchova

1

1

1

0+1

3+1

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

1+1

1+1

6+2

1+1

2

3+1

Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura

Hudební výchova
Výtvarná výchova

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

5
7

1+1

1+1

2

2

6+2

2

2

1+1

1+1

6+2

1
2

1
2

1
1

1
1

4
6
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Vzdělávací oblast
Člověk a zdraví

Předmět
Rodinná výchova

Tělesná výchova
Člověk a svět práce Pracovní činnosti
Celkem hodin

1. stupeň
Dotace
2. stupeň
Dotace
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. stupeň
1
1
0+1
0+1
2+2
2
1
20

2
1
22

2
1
25

2
1
25

2
1
26

10
5
102+16

2
1
30

2
1
30

2
1
32

2
0+1
30

8
3+1
104+18

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Matematika
Tato vzdělávací oblast je posílena o 4 disponibilní hodiny z časové dotace na 1. stupni a o 4 disponibilní hodiny z časové dotace na 2. stupni.
Přírodověda
Přírodověda je ve 4. ročníku posílena o jednu disponibilní hodinu.
Rodinná výchova
Vy učovací předmět vznikl ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZV.

Poznámky k učebnímu plánu:
Český jazyk - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 10 hodin na 1. stupni a 3 hodiny na 2. stupni
Matematika - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 4 hodin na 1. stupni a 4 hodiny na 2. stupni
Německý jazyk - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 6 hodin na 2. stupni
Fyzika - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 2 hodin na 2. stupni
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Chemie - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 1 hodiny na 2. stupni
Přírodopis - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 2 hodin na 2. stupni
Zeměpis - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 2 hodin na 2. stupni
Rodinná výchova – vyučovací předmět vznikl ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZV, byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 2 hodiny na 2.

stupni
Pracovní činnosti - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 1 hodiny na 2. stupni
Občanská výchova - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 1 hodiny na 2. stupni
Vlastivěda - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 1 hodiny na 1. stupni
Přírodověda - byla využita disponibilní časová dotace v rozsahu 1 hodiny na 1. stupni
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5 Učební osnovy
5.1 Anglický jazyk
1. ročník 2. ročník
0
0

3. ročník
3
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný
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Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
1. stupeň
Předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV. Předmět je
zařazen jako povinný od 3. ročníku.
Anglický jazyk má žákům poskytnout živý jazykový základ a předpoklady pro jejich komunikaci v rámci
integrované Evropy a světa, snižovat jazykové bariéry, připravovat žáky na možnost studia a zaměstnání
v zahraničí, poznávat odlišné kulturní tradice a způsob života. Výuka má přispívat k vzájemnému
mezinárodnímu porozumění a toleranci. Žáci se účastní mezinárodních projektů a spolupracují na nich.
V hodinách jsou uplatňovány zejména tyto způsoby práce: frontální, skupinová, samostatní práce,
práce ve dvojicích, rozhovory, ankety, písničky, říkadla, rébusy, doplňovačky, poslechová cvičení, práce se
slovníky a anglickými texty.
V hodinách jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
2. stupeň
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova.
Výuka zahrnuje kromě získávání informací o životě v anglicky mluvících zemích a o jejich jazyce také
získávání receptivních, produktivních a interaktivních dovedností.
Cizí jazyk poskytuje základ a předpoklady pro komunikaci a uplatnění žáků v rámci integrované
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Název předmětu

Anglický jazyk
Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové a kulturní bariéry. Vytváří podmínky pro spolupráci škol na
mezinárodních projektech. Vzdělávacím cílem předmětu je dosažení úrovně A2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace je od 3. do 5. ročníku 3 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, 24 a
více dětí se dělí na skupiny.
důležité pro jeho realizaci)
2. stupeň
V 6. - 9. ročníku je časová dotace v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá jak
v kmenových třídách, tak v jazykové učebně a učebně informatiky. Více početné třídy nebo celé ročníky se
podle možností dělí do více skupin.
Integrace předmětů
• Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
1. stupeň
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Vedeme žáky k získávání zájmu o další vzdělávání a celoživotní učení
kompetence žáků
• Učíme žáky samostatnému získávání informací z různých zdrojů
• Společně zvládáme práci s jazykovými a literárními prameny
• Vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku, ke kritickému zhodnocení výsledků svého
učení
• Povzbuzujeme žáky a motivujeme je k učení
• Uplatňujeme individuální přístup k žákům
2. stupeň
• Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• Vedeme žáky k sebekritickému hodnocení výsledků svého učení
• Vedeme žáky k uvádění poznatků do souvislostí
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
• Zadáváme problémové úlohy a projekty a vedeme žáky k jejich efektivnímu řešení
• Vedeme žáky k řešení situací, které vznikají při vyučování i mimo něj
• Učíme žáky asertivnímu chování
2. stupeň
24
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Název předmětu

Anglický jazyk

•
•

Na modelových příkladech objasňujeme žákům způsoby řešení problémových situací
Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
• Učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně a písemně, zapojovat se do diskuse
• Využíváme informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci
s okolním světem
• Využíváme získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Vedeme žáky k získávání sebedůvěry při komunikaci, k využívání dalších prostředků komunikace
(např. nonverbální) a k porozumění různým typům materiálů, běžně užívaných gest
2. stupeň
• Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky ústně i písemně
• Vedeme žáky k pozornému naslouchání a porozumění promluv lidí v cizím jazyku a k vhodným
reakcím na ně
• Učíme žáky rozumět a vhodně používat běžně používaná gesta a další mimoslovní prvky v
komunikaci
• Podporujeme porozumění různým textům, obrazovým materiálům
• Vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
• Společně budujeme pozitivní třídní klima
• Pracujeme ve dvojicích a ve skupinách
• Vedeme žáky k diskusi, ke společnému řešení problémů a k posuzování a přijímání názorů druhých
• Podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj žáků
• Využíváme metod dramatické výchovy k sociálnímu učení
2. stupeň
• Vedeme žáky k účinné spolupráci ve dvojicích a ve skupinách
• Podporujeme obměnu skupin, ve kterých žáci pracují
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Název předmětu

Anglický jazyk

•

Využíváme zkušeností integrovaných zahraničních spolužáků, kteří nás seznamují s kulturou své
země
Kompetence občanské:
1. stupeň
• Vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí a k poskytování účinné pomoci druhým
2. stupeň
• Vedeme žáky k respektování názorů ostatních lidí a k toleranci
• Učíme chápat a respektovat naše i cizí tradice, kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní:
1. stupeň
• Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a
vybavení
2. stupeň
• Vedeme žáky k získávání a posilování pracovních návyků, k píli a svědomitosti a k odpovědnosti za
svoji práci
• Podporujeme využívání znalostí, zkušeností a dovedností v běžném životě
Anglický jazyk

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Běžné pokyny při vyučování a hře
Běžné zdvořilostní fráze
Pozdravy
Představení sebe

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- provede jednoduché pokyny
- přiřazuje pokyny k obrázkům nebo k předvádějícím spolužákům
- reaguje krátkou odpovědí na jednoduché otázky
- předvede činnost určenou slovesem
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Anglický jazyk

3. ročník

Poděkování
Jednoduché sdělení – omluva, žádost
Předložky pro určení místa
Osobní zájmena v jednotném čísle
Přivlastňovací zájmena v jednotném čísle
Sloveso být, mít v oznamovací větě, v záporu a v otázce v jednotném čísle
Pravidelné množné číslo podstatných jmen a nepravidelné množné číslo vybraných
podstatných jmen
Celé hodiny

Říkanky
Písničky
Předložky pro určení místa
Čísla 0 – 100
Rozkazy a zákazy
Slovesa vyjadřující dětskou činnost
Abeceda, hláskování
Okruhy slovní zásoby – školní potřeby, rodina, hračky, zvířata, části těla, místnosti,
zařízení bytu, oblečení, jídlo
Vazba there is / there are v oznamovací větě
Neurčitý člen a / an
Sloveso být, mít, umět v oznamovací větě, v záporu a v otázce v jednotném čísle

Angličtina kolem nás Orientace v jednoduchém textu

- pečlivě vyslovuje zdvořilostní fráze
- používá osvojené fráze v jednoduchých rozhovorech
- jednoduše se představí
- zjistí základní informace o jiné osobě
- podle vzoru nebo podle osnovy sestaví jednoduchý rozhovor a předvede jej
- zakreslí předměty na místo určení
- položí předměty na místo podle pokynů učitele nebo spolužáků
- říká, co čí je
- říká, kolik čeho je
tvoří množné číslo probraných podstatných jmen
- říká, kolik je hodin
-správně opakuje slyšená slova po učiteli nebo zvukové nahrávce
- říká zpaměti dětské říkanky
- zpívá jednoduché písničky
- aktivně užívá slova z probírané slovní zásoby
- třídí slova probírané slovní zásoby podle různých kritérií (výslovnost, druhy slov,
tematické okruhy apod.)
- pojmenovává reálné předměty a předměty na obrázcích
- určuje polohu věcí
- tvoří jednoduché věty o tom, co má / nemá jakou barvu
- říká řady čísel a jejich části
- uvádí příklady větších a menších čísel než určené (less, more)
- počítá jednoduché příklady
- napočítává předměty kolem sebe a na obrázcích
- třídí čísla dle různých kritérií (sudá, lichá, násobky čísel, větší než atd.)
- dává příkazy a zákazy svým spolužákům ve formě hry
říká zpaměti abecedu i její části
- hláskuje slova probrané slovní zásoby
- říká, co má / nemá rád
- přídavným jménem popíše osobu, zvíře nebo předmět
- doplňuje k podstatným jménům správný tvar neurčitého členu
- užívá neurčitý člen u samostatných podstatných jmen, ve slovních spojeních a v
jednoduchých větách
- přečte foneticky správně slova, slovní spojení a jednoduché věty v rozsahu
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Anglický jazyk

3. ročník

Říkanky
Písničky
Život v anglicky mluvících zemích (Halloween, Saint Valentine´s, tradice a zvyky o
Vánocích a Velikonocích)
Abeceda, hláskování
Fonetické značky – nácvik výslovnost

probírané slovní zásoby
-přečte foneticky správně běžná anglická jména
- spojuje anglické a české výrazy
- překládá do českého jazyka slova, slovní spojení a jednoduché věty
- vybarvuje podle čteného zadání
- označí známá / neznámá slova v textu
- orientuje se v abecedním slovníku učebnice a vyhledává zadaná slova
- čte slova zapsaná pomocí fonetických značek
Probíraná slovní zásoba
- označuje v textu slyšená slova
Barvy
- určuje pořadí slyšených slov nebo slovních spojení
Čísla 0- 100
- vybarvuje podle slyšeného zadání
Předložky pro určení místa
- vyhledává zadanou barvu / předmět ve svém okolí
Neurčitý člen a / an
- maluje podle poslechu (barva, velikost, počet, umístění…)
Množné číslo podstatných jmen
- označí předměty na obrázku podle poslechu
- předvádí nebo kreslí slyšená slova
Fonetické značky
-vysloví správně fonetické značky
Zápis slov fonetickým značkami
-vysloví jednoduchá slova podle fonetického zápisu
Výslovnost slov zapsaných fonetickými značkami
- najde v souboru psaných slov nebo slovních spojení to, které slyší
Probíraná slovní zásoba
- sestaví slova z probírané slovní zásoby z písmen
Abeceda, hláskování
- píše slova probírané slovní zásoby gramaticky správně
Popis obrázku nebo předmětu
- zapisuje slova hláskovaná učitelem nebo jiným žákem
- píše k obrázkům jednoduchou popisku (podst. jm. + příd. jm.)
- sestaví větu se správným slovosledem ze zpřeházených slov
- sestaví slovo z písmen
(anagramy)
- připraví anagramy pro své spolužáky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Další pokyny ve třídě
Další příkazy a zákazy
Překlady výrazů a jednoduchých vět do anglického jazyka a naopak
Okruhy slovní zásoby:
koníčky a sporty, hudební nástroje, potraviny, nápoje, ovoce, zelenina, roční
období, počasí, školní předměty a jejich náplň, další oblečení

Probírané okruhy slovní zásoby

Otázky a odpovědi
Jednoduché rozhovory podle předlohy
Obměny rozhovorů podle předlohy
Samostatně vedené rozhovory
Okruhy probírané slovní zásoby
Sloveso být, mít, mít rád a umět v oznamovací větě kladné a záporné, v otázce a v
krátké odpovědi v jednotném a množném čísle
Přivlastňovací zájmena v jednotném a množném čísle
Přivlastňovací pád
Vazba there is / there are v oznamovací větě kladné, záporné, v otázce a v krátké
odpovědi
Přítomný průběhový čas – oznamovací věta kladná, záporná, otázka, krátká
odpověď
Popis osob a jejich oblečení

ŠVP výstupy
- reaguje na pokyny učitele a při hře na pokyny spolužáků
- zadává pokyny spolužákům
- odpovídá na otázky
- vyslovuje foneticky správně slyšené hlásky a slyšená slova
- vyslovuje foneticky správně slyšená slovní spojení a slyšené jednoduché věty
- přiřazuje podle poslechu anglické výrazy k českým a naopak
- řadí slova a výrazy podle poslechu
-podle poslechu do textu doplňuje slova z probírané slovní zásoby
- řadí jednoduché věty podle poslechu
- podle poslechu si jednoduchým způsobem zaznamená požadovanou informaci
- účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech,
nebo se na podobné informace zeptá
- podává o sobě stručné informace
- podává stručné informace o členech rodiny a spolužácích
- vyjmenovává činnosti typické pro dané roční období
-jednoduše charakterizuje počasí v daném ročním období
- charakterizuje činnost v jednotlivých školních předmětech
- popisuje svůj denní režim
- popisuje svůj školní rozvrh
- popisuje náplň svého běžného týdne
- říká, kolik je hodin
- přiřazuje pravděpodobnou činnost k danému času
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Anglický jazyk

4. ročník

Popis ročního období a počasí
Měsíce v roce
Dny v týdnu
Části dne
Hodiny – čtvrt, půl třičtvrtě, celá
Předložky in, on at ve spojení s časovými údaji
Další předložky ve spojení s místem
Přítomný čas prostý – oznamovací věta kladná a záporná
Přídavná jména – synonyma, opozita
Překlady výrazů a vět do anglického jazyka
Jednotné a množné číslo podstatných jmen
Pravidelné množné číslo podstatných jmen
Nepravidelné množné číslo podstatných jmen u probíraných substantiv

Okruhy probírané slovní zásoby
Práce se slovníkem
Fonetické značky
Foneticky správné čtení
Orientace v textu
Tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích
Státy, národnosti, jazyky
Halloween, Vánoce, Valentýn, Velikonoce
Tradiční a moderní snídaně
Písničky a básničky se vztahem k probíraným okruhům slovní zásoby

- popisuje oblečení své a svých spolužáků
- popíše obrázek v jednoduchých větách s důrazem na popis činností osob a
umístění předmětů
- říká, že někde něco je / není
- ptá se, kde co je
-říká, jaké co je / není
- říká, co čí je

- odpovídá na otázky tzv. krátkou odpovědí, slovním spojením nebo jednoduchou
větou
- pokládá otázky
- čte a obměňuje rozhovor
- aktivně se zapojí do rozhovoru
- získává informace pro sestavení přehledu nebo tabulky
- ke známým podstatným jménům tvoří jejich množné číslo
- převádí jednoduchou větu z jednotného do množného čísla a naopak
- ukazuje na jeden i více předmětů
- užívá oba tvary neurčitého členu
- rozliší užití určitého a neurčitého členu
- doplňuje členy do dvojic jednoduchých vět
- rozlišuje, co čí je
- vybírá podstatné informace ve větách a v jednoduchém textu
- doplňuje informace do textu na základě vlastní zkušenosti
- vyhledá význam neznámého slova z textu ve slovníku
- správně čte slova zapsaná pomocí fonetických značek
- užije nové slovo ve slovních spojeních podle vzoru z textu
- najde ve slovníku anglické ekvivalenty k českým výrazům
- najde slova, která do textu významově nepatří
- obmění vhodným způsobem text
- řadí přeházené věty podle logické a časové posloupnosti
- přeloží anglický text do českého jazyka
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Anglický jazyk

4. ročník

Rozšiřování slovní zásoby
Otázky a odpovědi v přítomném čase prostém a průběhovém
Otázky a odpovědi se slovesem umět a mít rád
Osobní a přivlastňovací zájmena
Neurčitý člen a / an – jednoduchá pravidla pro neužívání neurč. členu

- sestaví tabulky a přehledy na základě získaných informací
- popisuje obrázky pomocí slovních spojení a jednoduchých vět
- doplňuje vhodná slova nebo slovní spojení do textu
- píše cvičení zaměřená na osvojení probíraných gramatických jevů
- tvoří a píše věty ze zadaných zpřeházených slov
Otázky zjišťovací a odpovědi na ně
- vpisuje základní informace o sobě do jednoduchého formuláře
Osobní a přivlastňovací zájmena
- připraví jednoduchý formulář pro spolužáky
Jednoduchý formulář
- údaje z textu vypíše do formuláře
- z údajů z formuláře sestaví z jednoduchých vět souvislý text
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích, dialog
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích
naši sousedé v Evropě, zvyky a tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě jednotlivce
Anglický jazyk

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Rozkazovací způsob sloves

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- reaguje na pokyny, příkazy, zákazy a otázky učitele a spolužáků
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Anglický jazyk

5. ročník

Okruhy slovní zásoby:
Zvířata na farmě, v ZOO, volně žijící, obchody a zboží v nich,
druhy literatury a filmů, povolání, místa a stavby ve městě, aktivity, hobby, sporty
Výrazy pro popis cesty
Popis cesty
Život v anglicky mluvících zemích
Svátky
Významné osobnosti historie a současnosti
Život ve škole
Jednoduché rozhovory
Obměny a rozšiřování rozhovorů
Samostatně vedené rozhovory
Jednoduché scénky
Okruhy probírané slovní zásoby
Hodiny – minutové údaje
Čas přítomný průběhový a prostý
Časové údaje ve spojení s přítomným průběhovým časem
Věta jednoduchá a jednoduchá souvětí
Druhy literatury a filmu
Anglické peníze a ceny
Běžné fráze v obchodě
Nakupování, situace v obchodě
Popis obrázku
Vazba there is / there are ve všech formách
Povolání

Rozhovory k danému tématu
Hodiny – minutové údaje
Řadové číslovky
Měsíce v roce

- v poslechové nahrávce vyhledá požadovanou informaci
- předává dál vyslechnutou informaci
- vyslovuje foneticky správně slyšená slova, slovní spojení a jednoduché věty
- přiřazuje podle poslechu věty k obrázku a naopak
- řadí věty a kratší textové úseky podle poslechu
- podle popisu se orientuje v plánku
- podle poslechu do textu doplňuje slovní spojení z probírané slovní zásoby
- řadí jednoduché věty a části textu podle poslechu
- zaznamenává požadovanou slyšenou informaci a následně ji interpretuje
odpovídá na otázky ve vztahu k probíraným okruhům slovní zásoby
-klade otázky ve vztahu k probíraným okruhům slovní zásoby
- aktivně se účastní rozhovorů na dané téma
- podává informace o sobě a o ostatních lidech
- odpovídá na otázku jednoduchou větou případně souvětím
-ve větách užívá plné i stažené tvary slovesa to be a to have
- jednoduchými větami popisuje obrázek nebo reálnou situaci
- ptá se, kolik co stojí a odpovídá na tyto otázky
- požádá o další informaci v obchodě
- říká, co rád čte, sleduje v televizi nebo v kině
- říká, kolik je hodin
- přiřazuje pravděpodobnou činnost k danému času
- popisuje v přítomném čase prostém svůj běžný školní den, svůj týden
- sestaví otázky pro získání informací o běžném dni / týdnu svých spolužáků
- říká, čím chce být a svoji volbu jednoduše zdůvodní
- ptá se, čím chtějí být jeho spolužáci
-tvoří otázky se slovy where, what, who, when, what time
- spojování vět do souvětí
- odpovídá na otázky
- pokládá otázky
- aktivně se podílí na sestavení rozhovoru podle předlohy
- rozhovor obměňuje
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Anglický jazyk
Popis cesty
Básničky a písničky
Časové údaje – části dne
Datum

Okruhy probírané slovní zásoby
Práce se slovníkem
Fonetické značky
Správné čtení souvislých textů přiměřené délky
Život v anglicky mluvících zemích
Známé osobnosti
Rozšiřování okruhů slovní zásoby

Foneticky správné čtení
Orientace v textu

Přítomný čas průběhový – ve všech formách
Přítomný čas prostý – ve všech formách

5. ročník
- předvede / zahraje rozhovor
- užívá slovní zásobu spojenou s významnými svátky
- interpretuje informace získané z poslechu nebo textu
- obměňuje obsah vět
- říká básničky vztahující se k probíranému učivu
- zpívá písničky vztahující se k probíranému učivu
- obměňuje osvojené krátké fráze
- popisuje cestu
- popisuje polohu např. budovy na obrázkovém plánku
- vyslovuje řadové číslovky se správnou koncovkou
- říká, kdy se narodil – měsíc (in), den (on)
- vyjmenovává měsíce v roce
- přiřazuje měsíce v roce k příslušnému ročnímu období
- řadí časové údaje podle časové posloupnosti
- ptá se na datum, měsíc, roční období a na otázku odpovídá
- vybírá informace z textu přiměřené délky
- třídí informace
- zkontroluje správnost informací podle textu
- ve slovníku vyhledá význam neznámých slov
- zjistí správnou výslovnost pomocí fonetických značek
- užije nové slovo ve větě podle vzoru z textu
- najde ve slovníku anglické ekvivalenty k českým výrazům
- podle textu sestaví profil známé osobnosti
- porovná život v ČR a v anglicky mluvících zemích
- čte text přiměřené délky a vhodně jej obměňuje
- přiřadí obrázek k části textu a naopak
- doplní do textu vhodná slova podle významu
- přeloží anglický text do českého jazyka
- píše věty a jednoduchá souvětí podle vzoru
- popisuje obrázky pomocí jednoduchých vět
- doplňuje vhodná slova nebo slovní spojení do textu
- píše cvičení zaměřená na osvojení probíraných gramatických jevů
- tvoří a píše věty ze zadaných zpřeházených slov
- z jednoduchých vět sestaví a napíše krátký text

33

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Anglický jazyk
Otázky zjišťovací a odpovědi na ně
Osobní a přivlastňovací zájmena
Formulář

5. ročník
- vpisuje základní a další informace o sobě do formuláře
- připraví formulář pro spolužáky
- údaje o známé osobnosti zapíše do formuláře
- z údajů z formuláře sestaví souvislý text
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě jednotlivce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
pravidelná a nepravidelná slovesa
přítomný čas prostý
frekvenční příslovce
minulý čas prostý – pravidelná, nepravidelná slovesa
hlavní věty, souvětí souřadné se spojkou a, ale
startéry – kdo, kdy, kde, jak, co, proč
zájmena v jiném pádu – object pronouns
řadové číslovky
stupňování přídavných jmen – 2. a 3. stupeň
předložky místa a času
každodenní život

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
-doplní zřetelně slyšená slova do textu
-podtrhne slyšená slova v nabídce
-vybere odpovídající slovo z nabídky
- zapíše jednoslovnou odpověď
-zaznamená odpovědi svých spolužáků
- rozhodne o pravdivosti uvedených tvrzení
-doplní tabulku
-doplní jména podle popisu
-vytvoří otázku z nabídky slov a zeptá se
-odpoví krátce na položenou otázku
-zeptá se na osobní údaje
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Anglický jazyk
cestování a prázdniny
počasí
zájmy, koníčky
příroda a město
dopravní prostředky

6. ročník
-představí se
-předá základní informace o sobě a své rodině
- sdělí, jaké je počasí
- zjistí datum a čas
- popíše svůj den
- srovná dva předměty, lidi, tuto informaci předá spolužákům
- popíše své prázdniny, svůj víkend
-shrne vlastními slovy obsah krátkého textu
-vyhledá neznámá slova
- dohledá význam slov ve slovníku
-rozhodne o pravdivosti tvrzení – pravda, lež
-vybere z nabídky odpovídající slovo do věty
-doplní do tabulky zjištěné údaje – data
- vyhledá a podtrhne odpovědi na otázku -spojí informace, které spolu souvisí
-vyplní přihláškový formulář pro zájmovou činnost
-vytvoří kvíz
-napíše krátký text o sobě, své rodině, zájmech, víkendu, prázdninách v rozsahu 4060 slov
-vytvoří reklamní leták – prodej nej výrobku
-doplní tabulku o počasí
-zapíše do tabulky informace o denním režimu spolužáka
- zaznamená zjištěné odpovědi na otázky
-srovná ve větách informace, které získal v tabulce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvoj schopností poznání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
kreativita, originalita, pružnost, samostatnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
styl života v anglicky mluvících zemích
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Anglický jazyk

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
domov, rodina, bydlení
jídlo a nápoje
místa a budovy – město, venkov
vesmír
katastrofy, nebezpečné situace
popis obrázku, situace
počitatelnost – some, any, much, many, a lot of
budoucnost s will
nabídka, rozhodnutí, sliby
minulý čas průběhový
přítomný čas průběhový
souvětí podřadné – že, protože

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
-opraví špatnou informaci
-spojí informace dle souvislosti – např. číslo a věc
- doplní vhodné slovo z nabídky do textu
-rozhodne o pravdivosti tvrzení
- vyberou obrázek dle popisu
-označí slyšené slovo na základě kontextu (homophones)
- navrhuje možná řešení – nabídka, slib
-popíše své město a okolí
-sdělí, co vidí na obrázku
- popíše momentální situaci
- požádá o jídlo v restauraci
- v jednoduchých větách vypráví o svém životě v budoucnosti
-sdělí, co dělal v danou dobu, v daný den
-rozhodne o pravdivosti tvrzení – pravda, lež
-označí témata, o kterých se text zmiňuje
-rozhodne o pravdivosti tvrzení – pravda, lež, není v textu uvedeno
-přiřadí názvy odstavců
-odpoví na otázky jedním, dvěma slovy
-seřadí věty v chronologickém pořadí
-zakreslí do mapy informace zjištěné z textu
-předvídá, co se bude následovat
-vyplní formulář – ubytování v hotelu
- vyplní přihlášku na tábor
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Anglický jazyk

7. ročník
-napíše pozvánku
- napíše jednoduchý příběh vztahující se k mimořádné události (50-70 slov)
-sestaví rozhovor – při setkání s cizincem
-odpoví na e-mail
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
anglicky mluvící země

Anglický jazyk

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
místa a budovy - město, venkov
nákupy a móda
stravovací návyky
péče o zdraví
zvyky
škola, chování ve společnosti
zkušenosti
popis cesty – rovně, doleva,… příslovce a předložky popisující směr
přítomný čas průběhový a prostý
minulý čas průběhový a prostý
used to

ŠVP výstupy
-odpoví celou větou na otázky
-doplní chybějící slova do textu
-označí správnou odpověď – pravda, lež
- vybere z nabídky odpovídající odpověď
- zeptá se na cestu
- popíše cestu spolužákovi
- zeptá se na velikost a cenu, sdělí, zda mu daná věc vyhovuje
- zjistí oblíbené a neoblíbené pokrmy, nápoje
- zeptá se na zvyky z dětství
- položí otázky týkající se pravidel v jeho okolí
- popíše své stravovací návyky, své zlozvyky
-porovná chování ve společnosti
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Anglický jazyk

8. ročník
-sestaví jednoduchou definici daného slova
-srovná své zvyklosti se současnými jednoduchými větami
-popíše obrázky
-poradí, jak zachovat v dané situaci
- varuje
- přiřadí texty k odpovídajícím nadpisům
-vybere z nabídky textů nejvhodnější popis k obrázku
-sestaví text v chronologickém pořadí
-vyberou vhodnou odpověď z nabídky
-doplní údaje o výrobku
-vyplní formulář žádosti o přijetí do školy
-sestaví jídelníček
-popíše zvyky své rodiny, uvede, co se smí a nesmí (60-80 slov)
-vytvoří text týkající se módy, co lidé nosívali a nosí
- poradí a varuje v dané situaci
- doporučí, co dělat, zabalit, sdělit, koupit
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
život v anglicky mluvících zemích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
poznávání lidí a okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

too, enough
modální slovesa – should, must, have to, mustn´t, can, could, may/might
vztažné věty – who, which, that
slovesa smyslového vnímání, vazba there is/are s gerundiem

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Anglický jazyk

9. ročník

•
Učivo
pocity a nálady
moderní technologie a média
kultura, zábava
příroda
trpný rod
podmínkové věty – 1. kondicionál
vedlejší věta časová – time clauses
would
předpřítomný čas
předpřítomný čas a minulý čas
going to a will
člen určitý, neurčitý
much, less
příslovce a přídavná jména

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
-rozhodne, zda je tvrzení pravdivé, nepravdivé
-vybere objekt, o kterém je mluveno
-seřadí obrázkový příběh
-vybere nejvhodnější reakci
- přiřadí informaci dle popisu
- vybere odpovídající zakončení vět v souvislosti s obsahem slyšeného
-zjistí, jak se někdo cítí
- zjistí informace o filmu, knize
-položí otázky týkající se vzniku obrazu, filmu,…
- klade otázky typu Co uděláš, jestli/když…
- na otázky odpovídá, co již udělal, neudělal
-vyjádří názor na vybranou knihu, hudbu, vybraný film
-předá informace o změnách v přírodě
- definuje, popíše, kde co je
-vypráví, jak lidé tráví volný čas
-nahradí slova v textu synonymními výrazy z nabídky
-k nápisu přiřadí popisek
- dle nadpisu článků z novin odhadnou obsah textu
-seřadí text chronologicky
-doplní správný výraz z nabídky
-vyberou vhodnou reakci
-doplní správné zakončení věty z nabídky
-vybere z nabídky textů nejvhodnější popis k obrázku
-vyplní diář, co bude dělat v průběhu následujících dnů
-vyplní přihlášku na letní brigádu
-popíše funkce telefonu, části počítače
- napíše krátký text o přírodě (60-90) a kultuře (60-90 slov)
-dokončí věty, co se stane, když
- popíše různé předměty, hádá popsané předměty, dokončí popisy
-sestaví plán činnosti na základě informací z diáře
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Anglický jazyk

9. ročník
-doplní část souvětí
- zjistí dosavadní zkušenosti
- sdělí své dosavadní zážitky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
život v anglicky mluvících zemích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
poznávání lidí, společnosti a okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

5.2 Český jazyk
1. ročník
9
Povinný

2. ročník
10
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
10
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
4
Povinný

61

Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
1. stupeň
Předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura RVP ZV.
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu.
Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti
žáka základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu
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Název předmětu

Český jazyk
umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a
prosazovat výsledky svého poznávání. Cílem předmětu je, aby žáci dokázali správně zformulovat svoje
myšlenky do náležitého projevu ústního či písemného (stylisticky, pravopisně bezchybného),
pochopitelného pro čtenáře či posluchače, aby uměli o svých názorech diskutovat, aby dokázali
emocionálně a esteticky vnímat slovesná umělecká díla.
2. stupeň
Předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura RVP ZV.
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu,
neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a
dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat
a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace je v 1. ročníku 9 vyučovacího hodin, ve 2. a 3. ročníku je 10 vyučovacích hodin a ve 4. a 5.
ročníku 7 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, učebně informatiky.
důležité pro jeho realizaci)
2. stupeň
V 6. a 8. ročníku je časová dotace 5 vyučovací hodiny týdně , v 7. a 9. ročníku je časová dotace v rozsahu 4
vyučovacích hodin. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Integrace předmětů
• Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
1. stupeň
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Vedeme žáky k samostatné práci s textem na základě pokynů učitele
kompetence žáků
• Učíme žáky porovnávat shody či rozdíly v textech, třídit texty do dříve nadefinovaných skupin
• Učíme žáky vyhledávat v textech informace, klíčová slova dle zadání učitele
• Motivujeme žáky k práci s dětskými časopisy, encyklopediemi, k vyhledávání informací k učivu na
internetu
• Vedeme žáky k posuzování vlastních pokroků v učení
2. stupeň
• prostudují podle pokynů učitele příslušnou část učebnice či pracovního textu sami, učitel jim
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Název předmětu

Český jazyk
předem předkládá cílené otázky, kterými soustředí jejich pozornost na určitý problém
• podle pokynů učitele posuzují běžné, z komunikační praxe převzaté texty, vytýkají jejich shody či
rozdíly a třídí texty do určitých skupin
• vyhledávají v textech podstatné informace podle předem daných otázek učitele
• pracují s komunikačními materiály – internet, tisk, veřejná média – tak, aby získávali dostupné
informace a dále s nimi podle pokynů učitele pracovali formou referátů či skupinových projektů
• upevňují si znalosti opakováním faktických jevů s důrazem na jejich trvalé osvojení – pamatovat si
(např. vyjmenovaná slova) a užít takové poznatky v konkrétním písemném vyjádření
• vybírají podstatné informace z textu
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
• Vedeme žáky k porovnávání vlastních zkušeností s příběhy v literárních textech, slohových
ukázkách, rozvíjíme jejich fantazii domýšlením příběhů
• Společně v textech vyhledáváme stejné gramatické jevy, žáci jsou vedeni k zobecňování pravidel, k
jejich použití
• Společně u vybraných slohových ukázek vyhledáváme nedostatky a žáci navrhují způsoby nápravy
2. stupeň
• konfrontují své vlastní zkušenosti se situacemi obsaženými v literárních, popř. slohových ukázkách,
hledají a zdůvodňují motivy chování a jednání postav, posuzují kladné či záporné postavy, domýšlejí
závěry příběhů, jsou vedeni k empatii s postavami, navrhují, jak by se sami zachovali v určité situaci
– uplatňují svoji představivost, kreativitu, intuici; diskutují o svých postojích, oponují názorům
ostatních či vyjádří souhlasné stanovisko
• v jazykové výchově řeší problematické jazykové jevy – pravopis, stavba souvětí, druhy slov atd., na
konkrétních jazykových cvičeních porovnávají různé postupy a metody, jakými lze dojít k řešení –
analyzují problém, využijí faktických jazykových znalostí a navrhují, posuzují či porovnávají
možnosti řešení; uplatňují různé myšlenkové operace – např. srovnání u možností spojovacích
výrazů vedlejších vět, dedukci u významových poměrů, analýzu u stavby věty a grafického rozboru,
generalizaci a konkretizaci u pravopisu vlastních jmen
• u vybraných slohových ukázek vyhledávají a objasní stylistické a další nedostatky, navrhují opravy a
korekce chybných či nevhodných vyjádření, tyto návrhy posuzují a srovnávají tak, aby text
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Název předmětu

Český jazyk
přestylizovali do vhodné podoby
• porovnávají různá zpracování jednoho tématu – např. překlad básně, slohová práce - charakterizují
rozdíly, uvádějí klady či zápory vyjádření, na základě srovnání vyjádří své stanovisko a názor
• jsou postaveni před takovou učební úlohu, na kterou neznají odpověď a musí se k ní na základě
osobních aktivit za pomoci učitele dopracovat, postupně se seznamují s jednotlivými fázemi řešení,
a tak si zafixují algoritmus postupu
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
• Učíme žáky vyprávět své zážitky z různých činností, pocity z vlastní četby
• Žáci jsou zapojováni do učitelem řízené diskuze na dané téma, čímž rozvíjíme jejich komunikační
dovednosti
• Učíme žáky formulovat otázky pro spolužáky na dané téma
• Vyžadujeme spisovné, výstižné a srozumitelné vyjadřování
• Učíme žáky v mluveném projevu užívat běžná gesta, zvuky
2. stupeň
• si připravují mluvní cvičení na zadaná témata, v nichž mohou zužitkovat své znalosti, dovednosti či
provádět rozbory určitého problému (vlastní četba, fejetony, současné kulturní události)
• diskutují na vybrané téma – základem pro diskusi je vybraný literární či slohový text, formulují své
názory formou úvahy, obhajují svá stanoviska a posuzují názory ostatních
• reprodukují vybrané literární texty, formulují vlastními slovy obsahy úryvků
• v mluveném projevu dbají na správnou artikulaci a intonaci, srozumitelnost vyjadřování, užití
vhodných jazykových prostředků pro dané téma
• orientují se ve vlastním mluveném projevu, hodnotí slovně ústní i písemné projevy ostatních či
učitelem vybraných textů
• rozlišují po stránce jazykové i obsahové vhodná vyjádření pro určitou skupinu posluchačů či
čtenářů
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
• Společně s učitelem žáci vytvářejí pravidla práce ve skupinách, v centrech
• Vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupinách, k přijímání odlišných rolí v týmu
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Název předmětu

Český jazyk

•

Motivujeme žáky k tomu, aby svým chováním přispívali k příjemné atmosféře ve třídě, jednali
s ostatními lidmi s úctou
• Učíme žáky v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat
• Vedeme žáky k sebeúctě
2. stupeň
• za vedení či pokynů učitele pracují ve skupinách - během vyučování i formou domácí práce (projekty, referáty, tvorba textu), během zpracování konfrontují své názory a stanoviska
s ostatními, dokazují správnost svého řešení, posuzují návrhy ostatních, přizpůsobují své náměty
možnostem a potřebám ostatních
• při rozboru literárních ukázek se vyjadřují k situacím a postavám ze svého stanoviska, zaujímají
osobní postoje, které zdůvodňují a obhajují
• ve slohových ústních i písemných projevech uplatňují své osobní životní zkušenosti nebo zkušenosti
svých blízkých (vypravování), posuzují sebe sama i ostatní (charakteristika), uplatňují subjektivní
vidění sebe i okolí (líčení, popis)
Kompetence občanské:
1. stupeň
• Vedeme žáky k respektování názorů spolužáků, druhých lidí
• Vedeme žáky k empatii, objektivnímu hodnocení druhých i k sebehodnocení
• Učíme žáky srovnávat své vlastní potřeby a zájmy z hlediska potřeb rodiny, spolužáků
• Seznamujeme žáky s tradicemi a kulturním dědictvím zachovaném nejen v literatuře
• Učíme žáky srovnávat životní podmínky v různých dobách, kulturách (historická literatura)
2. stupeň
• v rozborech textů z médií zaujímají stanovisko k aktuálním společenským problémům, hodnotí
konkrétní situace a diskutují o možnostech řešení, srovnávají společenské normy se skutečným
stavem ve společnosti
• na základě četby (literární ukázky) a ve slohových pracích (fejetony, teze, úvahy) se vyjadřují
k obecným problémům společnosti, politiky či kultury, srovnávají své vlastní potřeby a zájmy
z hlediska potřeb širších skupin – rodiny, města, společnosti
• porovnávají životní podmínky v různých dobách, prostředích či kulturách (cestopisná literatura)
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Český jazyk
1. stupeň
• Vedeme žáky k aktivní účasti při tvorbě školního časopisu
• Učíme žáky při psaní a čtení dodržovat základní hygienická pravidla, a tím chránit zdraví své i
ostatních
2. stupeň
• podílí se na tvorbě třídního či školního časopisu
• v jazykové a komunikační výchově posuzují a zdůvodňují vhodnost jazykových prostředků ve
vztazích mezi nadřízenými a podřízenými
• poznatky z komunikační a slohové výuky (objednávka, inzerát, životopis, žádost, úřední dopis)
využívají k získávání a vyhodnocování informací o pracovních nabídkách
• posuzují uplatnění svých písemných a komunikativních dovedností v budoucím povolání
Český jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Technika čtení - analyticko-syntetická, genetická
Čtení s porozuměním
Plynulé čtení slov a jednoduchých vět
Interpunkční znaménka (tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník, uvozovky seznámení), odstavec
Čtení vyhledávací – orientace v textu
Pozorné naslouchání
Vyjádření kontaktu s partnerem
Pozorné naslouchání
Základní komunikační pravidla

ŠVP výstupy
- plynule čte jednoduché věty
- reaguje ústně i písemně na jednoduché otázky k textu
- orientuje se v textu, vyhledává daná slova

- splní úkol zadaný písemně či ústně
- užívá slova prosím, děkuji,…
- osloví jednotlivé osoby a používá vhodně tykání a vykání
- správně zdraví děti i dospělé
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Český jazyk

1. ročník

Zásady mluveného projevu u zadaných témat (jednoduché vypravování, popis)

Spisovná slova

Vypravování – zážitky z prázdnin, oslav rodiny, výletů
Popis osoby (vzhled)
Základní hygienické návyky při psaní

Úhledný a čitelný písemný projev
Technika psaní
Adresa
Blahopřání
Krátký pozdrav z prázdnin
Vypravování podle obrázků - pohádky
Hláska, písmeno
Sluchové rozlišení hlásek
Výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin
Slova a pojmy
Význam slov
Slova opačného významu
Vlastní jména osob – jednoslovná jména osob, zvířat a zeměpisné názvy

- reprodukuje s pečlivou výslovností
- správně artikuluje
- recituje krátké říkanky
- přeříká jednoduché jazykolamy
- správně opakuje po učiteli dechová cvičení (pomalé, hluboké)
- užívá vhodné tempo řeči
- vyjadřuje se spisovně
- opakuje správné gramatické tvary sloves a podstatných jmen, přídavných jmen
- vybere správný tvar z nabídky
- popíše krátkými větami vlastní zážitky
- vypráví známé pohádky
- popisuje pohádkové postavy, spolužáky
- uspořádá si pracovní prostor
- správně sedí při psaní
- správně provádí uvolňovací cviky
- správně natočí sešit a drží psací náčiní
- píše plynulým tahem ruky
- používá správné tvary písmen a číslic
- bezchybně spojuje písmena
- kontroluje vlastního písemný projev
- sestaví a správně opíše krátké přání nebo pozdrav z výletu (prázdnin), krátký dopis
- bezchybně opíše adresu
- uspořádá řadu obrázků (max. 5) podle dějové posloupnosti
- ústně popíše děj jednoduchého příběhu
- hláskuje slova
- identifikuje krátké a dlouhé samohlásky
- označí slova opačného významu
- doplní řadu slov
- přiřadí obrázek ke slovu
- označí vlastní jména, názvy osob, zvířat a věcí
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Český jazyk

1. ročník

Přednes vhodných literárních textů

- recituje zpaměti kratší básnický text, říkadla
- naučí se zpaměti rozpočitadla
- přiřadí řešení k dětským hádankám
- vysvětlí jednoduchá přísloví
- pojmenuje pocity při poslechu četby
- kreslí jednoduché ilustrace k textu
- označí pohádkové bytosti
- pozná pohádku od ostatních vyprávění
- najde rýmující se slova v krátkých básních

Zážitkové naslouchání
Vlastní výtvarný doprovod
Poezie a próza
Pohádka
Příběh s dětským hrdinou
Báseň
Rým
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
Dramatizace
Vlastní výtvarný doprovod
Dětský časopis

- doplňuje rýmy
- vypráví pohádky
- vyhledává v textu daná slova
- předvede se spolužáky děj krátké pohádky
- doplní krátký text ilustrací
- vyjmenuje některé dětské časopisy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o ně
mezilidské vztahy- péče o ně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov
komunikace v různých situacích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Český jazyk

2. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Plynulé čtení s porozuměním
Reprodukce přečteného textu
Ilustrace

Čtení úkolů s porozuměním, jejich plnění podle ústního či písemného zadání
Komunikační pravidla
Čtení

Jazykolamy
Nácvik správného dýchání při čtení delších slov
Srozumitelná řeč v přiměřeném tempu
Spisovná a nespisovná slova
Neverbální prostředky řeči (gestikulace, piktogramy)
Dramatizace situací a textů
Synonyma
Vyprávění krátkého příběhu srozumitelnými větami
Základní hygienické návyky při psaní

Písmo (malé, velké, psací, tiskací)

ŠVP výstupy
- plynule čte větné celky
- svými slovy vyjádří obsah textu
- najde spojitost mezi textem a ilustrací (i vlastní)
- ilustrací umí vyjádřit myšlenku, pocit podle zadání
- domýšlí konec příběhu
- formuluje jinak úkol a vyřeší jej
- čte zadané úkoly a plní je podle ústních či písemných pokynů
- řídí se základními komunikačními pravidly
- přirozeně intonuje
- interpretuje text se správnou dikcí a výslovností
- srozumitelně a hlasitě artikuluje ve čteném i mluveném projevu
- dokáže použít přiměřená dechová cvičení
- vybere vhodné tempo řeči
- osvojí si správné dýchání při čtení delších slov
- srozumitelně mluví v přiměřeném tempu
- vyjadřuje se spisovně
- vhodně užívá slova
- rozlišuje neverbální způsoby komunikace
- vlastními slovy vypráví své zážitky
- nahradí často se opakující slova jinými
- sestaví krátký souvislý příběh
-osvojí si základní hygienické návyky při psaní
-držení psacího náčiní
-dodržování sklonu
-správné sezení při psaní
- píše písmena a číslice podle normy psaní
- napojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen
- správně napojuje písmena, respektuje napojování tahů a vzdálenosti písmen, slov
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2. ročník

Adresa (zápis jména, ulice, čísla popisného, poštovního směrovacího čísla)
Pozdrav, blahopřání (datum, oslovení, obsah, podpis)
Pořádek slov ve větě
Pořádek vět v krátkém textu
Zápis data a nadpisu
Vyprávění podle obrázkové osnovy

i vět
-rozeznává a aplikuje diakritická znaménka
- napíše adresu
- sestaví a napíše krátké přání nebo pozdrav z výletu (prázdnin)
- uspořádá věty ve správném sledu

- dodržuje posloupnost děje na základě pozorování ilustrací
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
Hlásky a písmena
- rozlišuje hlásky a písmena
Krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky
- charakterizuje zvukovou a grafickou podobu slova
Souhlásky měkké, tvrdé a obojetné, pravopis i-y po měkkých a tvrdých souhláskách - používá vhodně krátké a dlouhé samohlásky
Hlásková a slabiková stavba slova
- správně odůvodní a napíše psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř
(xo/xxo)
slova
Souhlásky znělé a neznělé
- zdůvodňuje pravopis jiným tvarem slova nebo slovem příbuzným
Slabikotvorné r, l
- vyjmenuje 34 písmen abecedy, řadí slova abecedně podle 1. (2.) písmene
Abeceda
- dělí slova na konci řádku
Dělení slov po slabikách
- označí slabikotvorné r, l
Opozita, synonyma
- tvoří antonyma a synonyma
Slova nadřazená a podřazená a souřadná
- z řady slov odstraní ta, která tam nepatří
Slova mnohoznačná
- hledá slova podřazená k výrazu a nadřazená a opačně
- rozezná a vytváří slova nadřazená a podřazená, souřadná
- rozlišuje slova mnohoznačná
Slovní druhy
- vyjmenuje slovní druhy
Podstatná jména – třídění na názvy osob, zvířat a věcí, vyhledávání v textu,
- vyhledává podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky a
rozlišování obecných a vlastních jmen–pravopis vlastních jmen
citoslovce
Slovesa
- vyjmenuje všechny slovní druhy
- rozlišuje obecná a vlastní jména
Podstatná jména
- vybere vhodné tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Přídavná jména
- používá vhodných gramatických tvarů v ústním projevu
Slovesa
Věta jednoduchá
- používá nejběžnější spojky ke spojení vět i slov
Souvětí, spojování jednoduchých vět do souvětí pomocí spojek ale, a, protože,
- uspořádá slova ve větě
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Český jazyk

2. ročník

nebo
Druhy vět podle postoje mluvčího
Intonace vět podle druhu
Měkké, tvrdé souhlásky
skupiny
Pravopis ú - ů
Pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Věta – velké písmeno na začátku věty
Vlastní jména – velké písmeno
Recitace
Plynulé čtení poezie i prózy hlasité, srozumitelné
Dramatizace situací
Vyprávění s použitím jednoduchých vět v logickém sledu
Próza a poezie
Pohádka
Rým, verš, sloka v poezii
Příběhy ze života dětí a zvířat
Čtení s porozuměním
Ilustrace
Dramatizace
Vlastní četba
Návštěva knihovny

- spojuje jednoduché věty do souvětí pomocí spojek ale, a, protože, nebo
- rozezná věty dle postoje mluvčího – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
- vysloví větu se správnou intonací
- doplní a zdůvodní psaní i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách
- rozlišuje pravopis ú/ů
- dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních
jmen osob, zvířat a místních názvů
- plynule čte jednoduché texty s porozuměním
- recituje básně s vhodným přednesem
- interpretuje naučený text před veřejností
- vysvětlí své pocity z vlastní četby
- vypráví svými slovy děj
- rozlišuje poezii a prózu
- charakterizuje pohádkové bytosti
- rozezná pohádku od povídky
- označí verš, sloku, rým v básni
- vytvoří rýmující se slovo k danému slovu
- doplní text vlastní ilustrací
- vyhledává informace v textu, dětských časopisech
- orientuje se podle odstavců
- zahraje se spolužáky krátký příběh
- představí svou přečtenou knihu (jmenuje autora, ilustrátora, nakladatelství a
uvede obsah knihy)
- informuje svými slovy spolužáky o knize
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích
řeč těla, řeč zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o ně
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Český jazyk

2. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Plynulé čtení hlasité i tiché s porozuměním
Souvislé texty na dané téma

Čtení zadaných úkolů s porozuměním

Základní komunikační pravidla
Sociální komunikace – přivítání, rozloučení, omluva
Přímá řeč

Dechová cvičení

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- diskutuje o přečteném textu
- klade otázky k textu spolužákům
- vyhledává informace v odborném textu
- domýšlí příběhy
- reprodukuje přečtený text
- vysvětlí použití ilustrací a objasní hlavní myšlenku ilustrace
- vyhledá důležité informace z naučného textu
- interpretuje zadané pokyny spolužákům i vyučujícímu
- nalezne řešení písemně zadaného úkolu
- vlastními slovy interpretuje pokyny spolužákům
- samostatně plní úkoly na základě písemného zadání
- používá vhodná slova k interpersonální komunikaci
- uvítá návštěvu, rozloučí se
- interpretuje text se správnou dikcí a výslovností
- uplatňuje barvu i sílu hlasu
- použije vhodné hlasové prostředky v přímé řeči
- srozumitelně artikuluje ve čteném i mluveném projevu
- užívá správnou větnou melodii v přímé řeči
- rozlišuje věty uvozovací a přímou řeč
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
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Český jazyk

3. ročník

Tempo řeči
Spisovná a nespisovná slova
Podání informace - vzkaz, telefonní rozhovor, dialog

Vyprávění
Popis
Zážitky z prázdnin, výletů a exkurzí
Hygienické návyky spojené s psaním
Příprava pracovního místa, držení psacích potřeb, správné sezení

Dodržování výšky písmen
Psaní velkých tiskacích písmen

Krátký dopis – datum, oslovení, hlavní myšlenka, rozloučení, podpis
Přání, pozdrav, sms
Jednoduchý popis
Osnova - úvod, stať, závěr
Vyprávění podle obrázkové osnovy

Hláskosloví
Abeceda
Dělení slov
Spodoba znělosti

- volí vhodné tempo řeči
- správně používá dech při čtení delších slov a větných celků
- vyjadřuje se spisovně
- nespisovná slova nahradí spisovnými slovy
- požádá o informaci
- podá stručnou informaci
- uspořádá si a přednese vyprávění podle vlastního prožitku
- podává informace na základě vlastních zážitků
- popisuje jednoduché předměty i činnosti
- dodržuje hygienické
návyky spojené s psaním
-samostatně si připraví pracovní místo
- osvojí si správné držení psacích potřeb
-uvědomuje si nutnost správného sezení
- aplikuje nacvičené písmo hbitě, čitelně a úhledně
- odstraňuje individuální nedostatky
- provádí kontrolu vlastního psaného projevu
- kontroluje samostatně vlastní písemný projev
- sestaví jednoduché formy psaného projevu (krátký dopis, přání či pozdrav na
pohlednici)
- popíše jednoduché předměty, domácí zvířata,…
- vytvoří nadpis a správně
člení svůj projev podle osnovy
- uspořádá obrázky podle dějové posloupnosti a použije je při vyprávění příběhu
- doplní chybějící obrázek podle dějové posloupnosti
- rozliší písmeno a hlásku
- rozpozná samohlásky a souhlásky
- dodržuje grafickou stavbu slova
- určuje slabikotvorné souhlásky a rozpozná je ve slovech
- sestaví abecední řadu slov podle počátečních písmen
- rozlišuje slabičnou stavbu slova a správně dělí slova na konci řádku
- rozpozná souhlásky znělé a neznělé
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3. ročník

Významosloví - antonyma, synonyma
Stavba slova – kořen, část předponová a příponová
Slova příbuzná
Podstatná jména
Slovesa
Slova nadřazená, podřazená
Slovní druhy - ohebné, neohebné

Podstatná jména – mluvnické kategorie – pád, číslo, rod
Přídavná jména ¨
Slovesa – mluvnické kategorie – osoba, číslo, čas
Věta a souvětí
Spojování jednoduchých vět v souvětí o dvou až třech větách
Věta jednoduchá
Určování základní skladební dvojice
Druhy vět podle postoje mluvčího
Vyjmenovaná slova Pravopis skupin bě, pě, vě, mě
Pravopis tvrdých a měkkých skupin
Vlastní jména – velká písmena na začátku věty ve vlastních jménech osob, zvířat
obcí, řek u jednoslovných názvů

Hlasité plynulé čtení s porozuměním
Recitace, přednes
Předčítání
Podstata příběhu

- u slov se spodobou znělosti zdůvodní pravopis slovem příbuzným nebo jiným
tvarem
- používá slova podobného a opačného významu
- utřídí a uspořádá slova nadřazená i podřazená
- nalezne v textu slova příbuzná
- určí kořen, část předponovou a příponovou
- vybere děje, věci, vlastnosti podle zobecněného významu

- používá názvy slovních druhů
- rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy
- zařadí slova do slovních druhů (kromě zájmen, příslovcí a částic)
- vyhledá v textu zadané slovní druhy
- skloňuje podstatná jména
- k podstatnému jménu zvolí vhodný tvar přídavného jména
- určuje osobu, číslo a čas u sloves
- vyhledá v textu přídavná jména a vytvoří správný tvar k podstatnému jménu
- odliší větu jednoduchou od souvětí
- navrhuje vhodné spojovací výrazy a spojky v souvětí
o dvou a třech větách
- rozezná věty dle postoje mluvčího
- označí základní skladební dvojice
- správnou intonací rozlišuje věty oznamovací, tázací a přací
- dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin bě, pě, vě, mě
- vyjmenuje vyjmenovaná slova
- píše správně i/y, í/ý po obojetných souhláskách u vyjmenovaných slov
- uplatňuje pravopis velkých písmen na začátku věty a v typických případech
vlastních jmen osob, zvířat, měst, vesnic, hor, řek
- vyjmenuje řadu vyjmenovaných slov, slov příbuzných
- plynule čte nahlas i souvětí
- recituje básnický text
- předčítá spolužákům
- pantomimicky ztvárňuje své pocity z přečteného úryvku
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3. ročník

Hlavní postavy

- po tichém čtení zodpoví otázky k textu
- stručně vyjádří podstatu příběhu
- vyjmenuje hlavní postavy
Próza - beletrie x naučná literatura
- uvede rozdíly mezi prózou a poezií
Poezie
- charakterizuje hlavní pohádkové rysy
Pohádka, povídka
- rozpozná literární žánry – pohádka, bajka, pověst, povídka, přísloví
České pověsti (regionální)
- v básních vyhledá rým, verš a sloku
- samostatně vytvoří rým
Orientace v textu
- domýšlí příběhy, vývoj postav
Dramatizace, ilustrace
- ilustruje text
Dětské časopisy
- dramatizuje krátký text
Návštěva knihovny
- vyhledává slova či informace v textu
Vlastní četba
- zaznamená si myšlenky z textu, které se mu líbí
- představí spolužákům dětský časopis
-představí knihu (autor, ilustrátor, nakladatelství, žánr), informuje o obsahu a
přečte krátkou ukázku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích
technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálních sděleních
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
řeč těla, zvuků a slov
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
kreativita, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
empatie a pohled na svět očima druhého
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Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Souvislé texty vybraného žánru či tématu

Umělecká a populárně-naučná literatura
Jednoduché komunikační texty – sms, inzerát, vzkaz
Vypravování
Referát
Popis pracovního postupu, hračky, osoby a zvířete
Vzkaz
Zpráva
Rozhovor
Reklama
Recitace básně
Dramatizace
Slova hovorová
Slova citově zabarvená
Slova zastaralá
Slova spisovná, nespisovná
Písemné formy společenského a úředního styku (adresy, pohlednice, blahopřání,

ŠVP výstupy
- plynule čte věty i souvětí
- sdělí význam a širší souvislosti čteného textu
- čte s porozuměním a vyhledá hlavní myšlenku textu, převypráví text vlastními
slovy
- pracuje s textem na základě hlasitého i tichého čtení
- vyjadřuje svůj názor k jednoduchým textům
- hodnotí text na základě porovnávání se známými údaji, nachází v textech chybějící
informace
- vyjadřuje vlastními slovy obsah textu a nalézá v něm souvislosti
- zachovává dějovou posloupnost při reprodukci
- zdramatizuje úryvek textu
- seřadí věty podle logické či chronologické posloupnosti
- aplikuje základní komunikační pravidla
- uvádí vztahy mezi důležitými informacemi
- připraví rozhovor
- osvojí si komunikační formy: zpráva, oznámení a rozhovor
- vyjmenuje známé reklamy
- uvede ověřitelná fakta z reklamy
- vystihne náladu při recitaci či dramatizaci
- demonstruje různé životní situace na základě čtení, prožitku
- uvědomuje si rozdíl mezi spisovným a nespisovným výrazem
-cíleně používá slova z různých jazykových vrstev v písemném i mluveném projevu

- dbá na úhlednost a čitelnost písemného projevu

55

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Český jazyk

4. ročník

tiskopisy, psaní dopisů s jednoduchým obsahem, pozvánka a oznámení)
Vypravování dle obrázkové osnovy
Příběhy s dětským hrdinou
Vypravování dle vlastních prožitků

Slova jednoznačná a mnohoznačná
Synonyma
Antonyma
Stavba slov, kořen, předpona, přípona
Skupiny bje, bě, vje, vě, mně, mě
Slovní druhy ohebné a neohebné
Slovesné tvary a slovesné kategorie
Podstatná jména a jmenné kategorie podstatných jmen

Spisovné a nespisovné tvary slov
Stavba věty jednoduché
Podmět a přísudek – základní skladební dvojice
Věta holá a věta rozvitá
Věta jednoduchá a souvětí
Věta holá
Věta rozvitá
Zapisování vzorců jednoduchých souvětí
Spojky a další spojovací výrazy (zájmena a příslovce)

- uplatňuje svůj osobitý rukopis
- člení vypravování nebo jiný text na odstavce
- diskutuje o charakteru hlavních postav
- vystihne dějovou zápletku
- dodržuje časový sled událostí
- používá přímé řeči ve vypravování
- porovnává význam slov, zvláště slova stejného nebo podobného a opačného
významu
- ve slově rozpozná část kořenovou, koncovku, část předponovou a příponovou
- pojmenuje slovní druhy plnovýznamových slov
- určuje ohebné a neohebné druhy slov
- vyhledá slovesné tvary v určitém tvaru i v infinitivu
- u slovesných tvarů určitých určuje kategorii osoby, čísla, způsobu a času
-tvoří slovesné tvary podle zadaných kategorií
- zdůvodní a doplní pravopisně správné koncovky slovesných tvarů
- rozpozná v textu podstatná jména a určí jejich kategorie – pád, číslo, rod a vzor
-tvoří tvary podstatných jmen podle zadaných kategorií
-zdůvodňuje a správně používá pravopis koncovek podstatných jmen
- rozlišuje podstatná jména obecná a vlastní
- osvojí si pravidla psaní velkých písmen u jednoslovných názvů
- vhodně užívá slova hovorová, spisovná, nespisovná a citově zabarvená v
mluveném i psaném projevu
- vybírá základní skladební dvojice
- vyhledá ve větě podmět a přísudek
- odliší větu holou od věty rozvité
- rozliší větu jednoduchou od souvětí na základě počtu přísudků
- zaznamená vzorec jednoduchého souvětí

- vybírá vhodné spojovací výrazy do vět a do souvětí
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Český jazyk

4. ročník

Vyjmenovaná slova
Shoda podmětu s přísudkem
Próza a poezie

Volná reprodukce
Vlastní literární tvorba
Divadlo
Čeští a světoví spisovatelé - výběr
Česká i světová literatura
Krásná a uměleckonaučná literatura
Encyklopedie
Dětský časopis
Rým, verš, sloka, odstavec
Zosobnění
Dramatizace

- píše správně y/i ,ý/í po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných
slov
- píše správně i/y v příčestí minulém
- vede si čtenářský deník
- vybere hlavní postavy a určí jejich vzájemný vztah
- porovná různá vydání stejných knih (ilustrace)
- vyjadřuje vlastními slovy obsah textu
- diskutuje o charakteru hlavních i vedlejších postav
- vymyslí pohádku s danými slovy
- rozliší texty naučné (životopisy, cestopisy) a zábavné (povídky, báje, pověsti,
básně)
- využije poznatky z četby v dalších školních činnostech (přírodověda, vlastivěda)

- vyhledá rýmy, dotváří je
- rozliší jednotlivé části básně – sloky, verše
- dramatizuje příběhy z běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
lidová slovesnost
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
vzájemné obohacování různých kultur
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Český jazyk

4. ročník
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
chyby při poznávání lidí

Český jazyk

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Uvědomělé tiché a hlasité čtení
Výrazné čtení uměleckých textů
Umělecká literatura
Encyklopedie
Odborná literatura
Jednoduché komunikační žánry – vzkaz, zpráva, oznámení, inzerát

Reprodukce s rozpoznáním podstatného
Vypravování
Popis pracovního postupu
Krátký referát
Text úvahového charakteru
Dialog na základě obrazového materiálu

ŠVP výstupy
- hovoří souvisle o přečteném textu
- vyjádří své názory a pocity z obsahu
- třídí informace
- rozlišuje podstatné a okrajové informace
- rozliší fakta a názory
- vyhledá hlavní myšlenku textu
- hodnotí text na základě porovnávání se známými údaji
- vyvodí závěr sdělení
- hodnotí texty podle jejich funkčnosti a kvality
- nachází v textech jejich vady
- vlastními slovy vyjádří obsah textu
- reprodukuje podstatná fakta z textu
- tvoří vlastní text na určené téma
- formuluje postoje, které se v textech jasně projevují
- tvoří mluvené i psané vypravování, popis, krátký referát, text úvahového
charakteru
- volí výstižné výrazy při rozboru
- odhaluje funkci konkrétního textu
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Český jazyk

5. ročník

Reklama
Zprávy
Výrazné čtení
Významní autoři různých regionů
Spisovná a nespisovná slova
Nářečí
Jednoduché komunikační žánry – zpráva, oznámení, inzerát

Vypravování složitějších příběhů

Stavba slova, odvozování předponami, příponami, kořen a koncovka
Zdvojené souhlásky v předponách a příponách
Užití předpon s-, z-, vzSkupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
Slovní druhy
Mluvnické kategorie podstatných jmen a vzor (pád, číslo a rod)
Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob a čas)
Přídavná jména – druhy, jmenné kategorie (pád, číslo, rod, vzor), pravopis
koncovek
Zájmena – druhy, určování jmenných kategorií, pravopis koncovek zájmen
Číslovky – druhy číslovek, skloňování a pravopis koncovek
Slova spisovná a nespisovná, hovorová, citově zabarvená

Skladební dvojice a základní skladební dvojice
Rozvitý podmět a rozvitý přísudek
Několikanásobný podmět a několikanásobný přísudek
Rozvitý a holý podmět a přísudek
Věta jednoduchá a souvětí
Vzorce souvětí

- připraví v písemné i ústní formě reklamu na akci (výrobek)
- sestaví zprávu o dané akci (výrobku)
- dokáže vysledovat manipulaci
- hlasově odlišuje přímou a nepřímou řeč
- srovnává mluvený projev literárních děl z různých regionů
- užívá vhodně spisovnou a nespisovnou slovní zásobu
- píše podle normy psaní
- uplatňuje osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti
- respektuje pravidla a normy sdělování
- vytvoří osnovu k danému textu
- účelně využívá osnovu
- orientuje se v textu přiměřené obtížnosti podle odstavců
- určuje kořen, předponu, příponu
- doplňuje předpony a přípony podle významu

- rozlišuje slovní druhy
- určí mluvnické kategorie ohebných slovních druhů
- v mluveném projevu používá ohebné slovní druhy ve správných tvarech

- vyjádří svůj kladný vztah k mateřskému jazyku průběžným užíváním spisovné
výslovnosti a pravopisu
- vhodně zařadí slova hovorová i citově zabarvená v mluveném i psaném projevu
- určuje základní skladební dvojice a další skladební dvojice
- vyhledá podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný
- vyhledá několikanásobný přísudek
- rozliší rozvitý a holý podmět a přísudek
- rozlišuje věty jednoduché a souvětí
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Český jazyk

5. ročník

Spojovací výrazy
Vzorce souvětí
Přímá a nepřímá řeč
Interpunkce v jednoduchých souvětích

Vyjmenovaná a příbuzná slova
Pravopis slovesných přísudků v přítomném a minulém čase – shoda podmětu s
přísudkem
Poezie, próza
Záměr autora

Vlastní literární tvorba
Reprodukce textu

Texty naučné a umělecké

Metafora
Divadlo, film, televizní inscenace, rozhlas
Herec, režisér
Scénář

- aplikuje vhodně spojovací výrazy do vět
- spojuje věty jednoduché v souvětí
- sestaví vzorce souvětí v jednoduchých případech
- rozliší přímou a nepřímou řeč
- v jednoduchých případech využívá interpunkce v psaném projevu v přímé i
nepřímé řeči
- aplikuje znalosti pravidel psaní i/y po obojetných souhláskách
- aplikuje pravopis základních příkladů shody přísudku s podmětem

- vyjadřuje svůj postoj k literárním hrdinům
- rozpoznává záměry autora
- hlasitě předčítá
- vytipuje klíčová slova
- vede si čtenářský deník nebo čtenářské listy
- sleduje kulturní život regionu
- při vyprávění utřídí podstatné od nepodstatného
- určí hlavní myšlenku díla nebo ukázky
- pracuje tvořivě s literárním textem
- vytváří vlastní literární text
- porovná povídky, báje, pověsti
- porovná životopisy známých osobností
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
- využívá slovníkové a jiné prameny
- poznává základní literární žánry
- orientuje se v básni – sloka, verš, rým
- objasní zadané literární pojmy – přirovnání, zosobnění, čas a prostředí děje, hlavní
a vedlejší postavy
- objasňuje významy slov, vět, textů a obrazových sdělení
- porovná rozhlasový pořad a televizní vysílání
- rozpozná film loutkový, kreslený, hraný
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
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5. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hledání rozdílu mezi informativním a reklamním sdělením
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
lidová slovesnost, zvyky, tradice národů Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
kreativita, originalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
vzájemné obohacování různých kultur

Český jazyk

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Vypravování
kompozice, osnova,
jazykové prostředky vypravování; přímá řeč

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- v osobním dopise rozlišuje sdělení faktických informací od osobních názorů
pisatele
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, porovnává
různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
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Popis
- předmětu, budovy, místa, zvířete; kompozice;
- odborné názvy

Osobní dopis
- kompozice, náležitosti

Výtah a výpisky

6. ročník
spisovná
- tvoří osnovu, zestruční text v podobě výpisků či výtahu, hlavní myšlenku textu
vyhledá a formuluje vlastními slovy, v textu vyčleňuje odstavce
- seřadí přeházené věty a souvětí tak, aby sestavil smysluplný a srozumitelný text
- v ústním projevu samostatně a vhodně formuluje své myšlenky
- v písemném projevu sestaví text dle zadání s užitím znalostí o kompozici a
vyjadřovacích prostředcích daného slohového útvaru
- v osobním dopise rozlišuje sdělení faktických informací od osobních názorů
pisatele
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, porovnává
různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
spisovná
- tvoří osnovu, zestruční text v podobě výpisků či výtahu, hlavní myšlenku textu
vyhledá a formuluje vlastními slovy, v textu vyčleňuje odstavce
- seřadí přeházené věty a souvětí tak, aby sestavil smysluplný a srozumitelný text
- v ústním projevu samostatně a vhodně formuluje své myšlenky
- v písemném projevu sestaví text dle zadání s užitím znalostí o kompozici a
vyjadřovacích prostředcích daného slohového útvaru
- v osobním dopise rozlišuje sdělení faktických informací od osobních názorů
pisatele
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, porovnává
různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
spisovná
- tvoří osnovu, zestruční text v podobě výpisků či výtahu, hlavní myšlenku textu
vyhledá a formuluje vlastními slovy, v textu vyčleňuje odstavce
- seřadí přeházené věty a souvětí tak, aby sestavil smysluplný a srozumitelný text
- v ústním projevu samostatně a vhodně formuluje své myšlenky
- v písemném projevu sestaví text dle zadání s užitím znalostí o kompozici a
vyjadřovacích prostředcích daného slohového útvaru
- v osobním dopise rozlišuje sdělení faktických informací od osobních názorů
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- práce s odborným textem
- zestručnění textu; hlavní myšlenky; úprava zápisu

Spisovný a nespisovný český jazyk
Zvuková stránka jazyka – spodoba znělosti
Tvarosloví – spisovné tvary ohebných slovních druhů
Stavba slova - odvozování
Tvarosloví – tvoření příbuzných slov podle slovních druhů
Tvarosloví – spisovné tvary slov
Významosloví – synonyma, antonyma
Pravopis – velká písmena

Tvarosloví – ohebné slovní druhy
Spisovný a nespisovný český jazyk
Tvarosloví – tvoření tvarů podle vzorů, odchylky ve skloňování
Skladba – shoda podmětu s přísudkem, stavba věty
Pravopis – koncovky ohebných slovních druhů
Skladba – základní větné členy a skladební dvojice
Spisovný a nespisovný český jazyk
Významosloví – práce se synonymními vyjádřeními

Skladba – skladební dvojice

6. ročník
pisatele
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, porovnává
různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
spisovná
- tvoří osnovu, zestruční text v podobě výpisků či výtahu, hlavní myšlenku textu
vyhledá a formuluje vlastními slovy, v textu vyčleňuje odstavce
- seřadí přeházené věty a souvětí tak, aby sestavil smysluplný a srozumitelný text
- v ústním projevu samostatně a vhodně formuluje své myšlenky
- v písemném projevu sestaví text dle zadání s užitím znalostí o kompozici a
vyjadřovacích prostředcích daného slohového útvaru
- v běžné komunikaci užívá pravidla spisovné výslovnosti

- rozpozná přejaté slovo
- používá slovotvorné prostředky při tvoření slov
- změní slovní druh za pomoci slovotvorných prostředků
- vyhledává zadaná slova
- rozumí symbolům užívaných v jazykových příručkách
- orientuje se v uspořádání a obsahu příruček
- přiřazuje slova podle jejich slovnědruhové příslušnosti
- chápe a užívá slovnědruhovou variabilitu
- vyjadřuje se vlastními slovy při respektování pravidel spisovné češtiny
- seznamuje se s nepravidelnostmi při skloňování
- tvoří samostatně slovní spojení a věty jednoduché
- používá vhodné výrazy vzhledem k účelu sdělení
- dokáže sestavit holé i rozvité věty a respektuje slovosled i lexikální vztahy slov ve
větě
- obsah věty dokáže vyjádřit jinou formou, nahrazuje slova či vyjádření
synonymními výrazy
- určuje věty holé a rozvité a umí je samostatně tvořit
- vyhledává základní skladební dvojice a rozvíjející větné členy
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Český jazyk

6. ročník

Skladba – shoda podmětu s přísudkem
Tvarosloví – koncovky ohebných slovních druhů; stupňování přídavných jmen
Stavba slova – předpony, přípony, kořen, koncovky
Zvuková stránka jazyka – spodoba znělosti
Velká písmena
Spisovný a nespisovný jazyk
Významosloví - synonyma
Pohádky
- obecná znalost žánru, typické znaky obsahové i formální
- dělení na lidové, umělé, autorské, klasické, moderní
- epika, hlavní a vedlejší postavy, ústní lidová slovesnost, próza, poezie, film - motiv
díla

Pověsti
- žánrové znaky pověstí, obsahové a formální, srovnání s žánrem pohádek
- dělení na místní, heraldické, o osobnostech a událostech, národní, regionální
- řecké báje a české pověsti, známé pověsti jiných národů

Dobrodružná literatura
- ukázky známých světových a českých autorů
- comics, ilustrátor, western, motiv, hlavní a vedlejší děje, epika, autobiografie,
román

- sestavuje věty podle grafického schématu
- zdůvodní, objasní a užívá pravopisné jevy ve všech písemných projevech
- vyhledá pravopisné chyby a opraví je
- doplňuje chybějící písmena a souhláskové skupiny do textů

- porovnává texty z různých vrstev jazyka a všímá se jejich charakteru
- výrazy z hovorové či nářeční češtiny nahrazuje spisovnou češtinou
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje
je v časové posloupnosti
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání
- rozlišuje rozdíly mezi pohádkou a pověstí, rozpoznává tematickou rozmanitost v
dílech dobrodružné literatury
- diskutuje o různém zpracování jednoho díla, vyjadřuje svá hodnocení a názory na
jinak zpracované téma
- vyhledává v knihovně knihy podle žánrů či autorů, orientuje se v encyklopediích,
rejstřících
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje
je v časové posloupnosti
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání
- rozlišuje rozdíly mezi pohádkou a pověstí, rozpoznává tematickou rozmanitost v
dílech dobrodružné literatury
- diskutuje o různém zpracování jednoho díla, vyjadřuje svá hodnocení a názory na
jinak zpracované téma
- vyhledává v knihovně knihy podle žánrů či autorů, orientuje se v encyklopediích,
rejstřících
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje
je v časové posloupnosti
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání
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6. ročník

- rozlišuje rozdíly mezi pohádkou a pověstí, rozpoznává tematickou rozmanitost v
dílech dobrodružné literatury
- diskutuje o různém zpracování jednoho díla, vyjadřuje svá hodnocení a názory na
jinak zpracované téma
- vyhledává v knihovně knihy podle žánrů či autorů, orientuje se v encyklopediích,
rejstřících
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
Poezie
seřazuje
- básně o vlasti a přírodě
je v časové posloupnosti
- poezie, rým, sloka, verš a jeho druhy, téma české osobnosti v literatuře
- monografie, drama, scénář, dramatik, dialog, poezie
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání
- rozlišuje rozdíly mezi pohádkou a pověstí, rozpoznává tematickou rozmanitost v
dílech dobrodružné literatury
- diskutuje o různém zpracování jednoho díla, vyjadřuje svá hodnocení a názory na
jinak zpracované téma
- vyhledává v knihovně knihy podle žánrů či autorů, orientuje se v encyklopediích,
rejstřících
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami; uplatňování principu slušného chování; význam kvality mezilidských vztahů; umění vžít se do role druhého
předsudky a vžité stereotypy
základní morální normy
význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lidská sídla; ochrana biologických druhů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením
identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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6. ročník

výběr a kombinace slov z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání a celoživotního vzdělávání
specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
člověk jako součást etnika; poznání vlastního kulturního zakotvení; respektování jazykových zvláštností různých skupin lidí
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot; eticky problematické situace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na kulturu (role filmu a televize)
Český jazyk

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Charakteristika
- kompozice, jazykové prostředky popisu osoby

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky – odborné názvy a obecná vyjádření, interpretuje hlavní myšlenku
textu
- porovnává a posuzuje osobní názory mluvčího či pisatele v konfrontaci s
objektivními informacemi
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Popis pracovního postupu
– odborný text, termíny a sousloví; kompozice

Pozvánka, oznámení, inzerát

7. ročník
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, stylisticky
upravuje text, porovnává různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
spisovná, přizpůsobuje své vyjádření vzhledem k určité komunikační situaci
- u popisu pracovního postupu nonverbálně vyjadřuje postup zadaných činností, ve
verbálním projevu volí výstižná slovesa, termíny a terminologická sousloví; u
charakteristiky ztvárňuje mimicky povahové vlastnosti, vysvětluje ustálené
charakterizující obrazné jazykové prostředky a svými slovy vysvětluje jejich význam
- v textu a mluveném projevu charakteristiky vyhledává vhodná a nevhodná
vyjádření, diskutuje o vhodných jazykových prostředcích
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- přiřadí věty podle časové posloupnosti a významové návaznosti
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky – odborné názvy a obecná vyjádření, interpretuje hlavní myšlenku
textu
- porovnává a posuzuje osobní názory mluvčího či pisatele v konfrontaci s
objektivními informacemi
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, stylisticky
upravuje text, porovnává různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
spisovná, přizpůsobuje své vyjádření vzhledem k určité komunikační situaci
- u popisu pracovního postupu nonverbálně vyjadřuje postup zadaných činností, ve
verbálním projevu volí výstižná slovesa, termíny a terminologická sousloví; u
charakteristiky ztvárňuje mimicky povahové vlastnosti, vysvětluje ustálené
charakterizující obrazné jazykové prostředky a svými slovy vysvětluje jejich význam
- v textu a mluveném projevu charakteristiky vyhledává vhodná a nevhodná
vyjádření, diskutuje o vhodných jazykových prostředcích
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- přiřadí věty podle časové posloupnosti a významové návaznosti
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
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Žádost

7. ročník
odlišné znaky – odborné názvy a obecná vyjádření, interpretuje hlavní myšlenku
textu
- porovnává a posuzuje osobní názory mluvčího či pisatele v konfrontaci s
objektivními informacemi
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, stylisticky
upravuje text, porovnává různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
spisovná, přizpůsobuje své vyjádření vzhledem k určité komunikační situaci
- u popisu pracovního postupu nonverbálně vyjadřuje postup zadaných činností, ve
verbálním projevu volí výstižná slovesa, termíny a terminologická sousloví; u
charakteristiky ztvárňuje mimicky povahové vlastnosti, vysvětluje ustálené
charakterizující obrazné jazykové prostředky a svými slovy vysvětluje jejich význam
- v textu a mluveném projevu charakteristiky vyhledává vhodná a nevhodná
vyjádření, diskutuje o vhodných jazykových prostředcích
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- přiřadí věty podle časové posloupnosti a významové návaznosti
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky – odborné názvy a obecná vyjádření, interpretuje hlavní myšlenku
textu
- porovnává a posuzuje osobní názory mluvčího či pisatele v konfrontaci s
objektivními informacemi
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, stylisticky
upravuje text, porovnává různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- posuzuje a hodnotí užití nespisovného jazyka, upravuje nespisovná vyjádření na
spisovná, přizpůsobuje své vyjádření vzhledem k určité komunikační situaci
- u popisu pracovního postupu nonverbálně vyjadřuje postup zadaných činností, ve
verbálním projevu volí výstižná slovesa, termíny a terminologická sousloví; u
charakteristiky ztvárňuje mimicky povahové vlastnosti, vysvětluje ustálené
charakterizující obrazné jazykové prostředky a svými slovy vysvětluje jejich význam
- v textu a mluveném projevu charakteristiky vyhledává vhodná a nevhodná
vyjádření, diskutuje o vhodných jazykových prostředcích

68

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Český jazyk

7. ročník

Stavba slova – tvoření slov odvozováním, zkracováním a skládáním
Významosloví – změny významu v závislosti na použitých slovotvorných
prostředcích
Pravopis – velká a malá písmena, souhláskové skupiny
Tvarosloví – pravopis příslovečných spřežek, tvary sloves
Stavba slova – tvoření slov příponami a předponami
Tvarosloví – opakování ohebných slovních druhů, zájmeno „jenž“, slovesný rod a
vid
Tvarosloví – neohebné slovní druhy

Významosloví – synonyma, homonyma, antonyma, obrazné jazykové prostředky
slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, jednoznačná,
sousloví
Skladba – druhy a typy základních větných členů, rozvíjející větné členy, druhy vět,
stavba věty a její grafické znázornění

Pravopis – interpunkce ve větě a souvětí
Bajky
- charakteristické znaky žánru
- alegorie, mravní naučení, přísloví

- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- přiřadí věty podle časové posloupnosti a významové návaznosti
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání
- rozlišuje a rozpoznává způsoby tvoření slov, tvoří nová slova, užívá zkratky a
složeniny
- porovnává a objasňuje rozdíly významu tvořených slov
- vyhledává zadaná slova
- rozumí symbolům užívaných v jazykových příručkách
- orientuje se v uspořádání a obsahu příruček
- orientuje se v druzích slov a určuje jejich mluvnické kategorie
- s předlohou správně používá tvary „jenž“
- rozlišuje slovesné rody a vidy, tvoří vidové dvojice a slovesa opačného rodu
- stupňuje příslovce a správně užívá spojky ve větě a souvětí včetně synonymních
vyjádření
- užívá citoslovce v pozici přísudku
- vhodně volí synonymní výrazy, používá homonyma v rozličných významech,
rozumí obrazným jazykovým prostředkům a užívá je v mluveném i psaném projevu
- vyhledá a určí základní větné členy, vyhledá a určí rozvíjející větné členy včetně
jejich bližšího určení, graficky znázorní stavbu věty
- rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího, věty jednočlenné a dvojčlenné, větné
ekvivalenty
- doplňuje a zdůvodňuje pravopis čárky ve větě i souvětí
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje je v časové posloupnosti, svá tvrzení opírá o doklady z textu
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování
- vlastními slovy vyjádří svůj názor na přečtené či zhlédnuté (filmové či divadelní)
dílo, zdůvodňuje svá tvrzení
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání, uplatňuje přitom
znalosti literárně-vědních poznatků
- vyhledává a vysvětluje typické znaky bajek, bájí, cestopisů, balad a historické
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Báje a mýty
- biblické příběhy, starověké eposy
- známé postavy starodávných eposů
- velká epika, poezie, filmové zpracování

Cestopisná literatura
- charakteristické znaky žánru
- vyhledávání fakt. údajů; umělecká x věcná lit.
- literatura jako zdroj poznání

7. ročník
literatury, jmenuje autory daného žánru
- rozpoznává úhly pohledu odlišného zpracování jednoho díla či tématu, porovnává
rozmanité interpretace textu
- s využitím informačních zdrojů a technologií ve skupinách zpracovává tematické
projekty
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje je v časové posloupnosti, svá tvrzení opírá o doklady z textu
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování
- vlastními slovy vyjádří svůj názor na přečtené či zhlédnuté (filmové či divadelní)
dílo, zdůvodňuje svá tvrzení
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání, uplatňuje přitom
znalosti literárně-vědních poznatků
- vyhledává a vysvětluje typické znaky bajek, bájí, cestopisů, balad a historické
literatury, jmenuje autory daného žánru
- rozpoznává úhly pohledu odlišného zpracování jednoho díla či tématu, porovnává
rozmanité interpretace textu
- s využitím informačních zdrojů a technologií ve skupinách zpracovává tematické
projekty
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje je v časové posloupnosti, svá tvrzení opírá o doklady z textu
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování
- vlastními slovy vyjádří svůj názor na přečtené či zhlédnuté (filmové či divadelní)
dílo, zdůvodňuje svá tvrzení
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání, uplatňuje přitom
znalosti literárně-vědních poznatků
- vyhledává a vysvětluje typické znaky bajek, bájí, cestopisů, balad a historické
literatury, jmenuje autory daného žánru
- rozpoznává úhly pohledu odlišného zpracování jednoho díla či tématu, porovnává
rozmanité interpretace textu
- s využitím informačních zdrojů a technologií ve skupinách zpracovává tematické
projekty
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7. ročník

Balady
- charakteristické znaky žánru
- lidové balady x umělé balady
- lyricko-epický příběh, tragický konec, poučení

- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje je v časové posloupnosti, svá tvrzení opírá o doklady z textu
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování
- vlastními slovy vyjádří svůj názor na přečtené či zhlédnuté (filmové či divadelní)
dílo, zdůvodňuje svá tvrzení
- samostatně či ve skupinách sestavuje texty podle zadání, uplatňuje přitom
znalosti literárně-vědních poznatků
- vyhledává a vysvětluje typické znaky bajek, bájí, cestopisů, balad a historické
literatury, jmenuje autory daného žánru
- rozpoznává úhly pohledu odlišného zpracování jednoho díla či tématu, porovnává
rozmanité interpretace textu
- s využitím informačních zdrojů a technologií ve skupinách zpracovává tematické
projekty
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje psychika; můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci
identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje
výběr a kombinace slov z hlediska záměru a hodnotového významu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana přírody
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamní sdělení; chápání podstaty
mediálního sdělení, objasňování cílů a pravidel
rozlišování zábavních prvků od informativních
hodnotící prvky ve sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků
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7. ročník
tolerantní vztahy a vztahy mezi kulturami
předsudky a vžité stereotypy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti
identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků
různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce
rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
problémy mezilidských vztahů, hodnoty, postoje, praktická etika
analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot; eticky problematické situace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
- lidová slovesnost
- zvyky a tradice národů Evropy
- zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny zdroje evropské civilizace poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa
projevy rasové nesnášenlivosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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7. ročník
role filmu a televize

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Charakteristika literární nebo filmové postavy
- kompozice, jazykové prostředky

Líčení
- formulace subjektivního hodnocení, obrazné jazykové prostředky

ŠVP výstupy
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými
- posuzuje sdělení po stránce jeho objektivnosti, rozpoznává manipulativní způsoby
projevu
- kritizuje manipulativní sdělení, dává do souvislosti tvrzení v masmédiích s realitou
a zaujímá k nim osobní postoj
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, stylisticky
upravuje text, porovnává různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- srovnává s normou
- přednese připravený i nepřipravený projev na základě daných poznámek
- obhajuje své názory a zaujímá hodnotící postoj k jiným projevům při dodržování
zásad kultivovaného vyjadřování
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti a významové návaznosti
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; pracuje
s jazykovými příručkami
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými
- posuzuje sdělení po stránce jeho objektivnosti, rozpoznává manipulativní způsoby
projevu
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Úvaha
- prostředky subjektivního vyjadřování
- kompozice; stavba vět a souvětí
- osnova
- diskuse, argumentace

Tvarosloví – tvoření tvarů nepravidelných sloves
Tvarosloví – obtížné jevy a nepravidelné tvary
Tvarosloví

8. ročník
- kritizuje manipulativní sdělení, dává do souvislosti tvrzení v masmédiích s realitou
a zaujímá k nim osobní postoj
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, stylisticky
upravuje text, porovnává různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- srovnává s normou
- přednese připravený i nepřipravený projev na základě daných poznámek
- obhajuje své názory a zaujímá hodnotící postoj k jiným projevům při dodržování
zásad kultivovaného vyjadřování
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti a významové návaznosti
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; pracuje
s jazykovými příručkami
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými
- posuzuje sdělení po stránce jeho objektivnosti, rozpoznává manipulativní způsoby
projevu
- kritizuje manipulativní sdělení, dává do souvislosti tvrzení v masmédiích s realitou
a zaujímá k nim osobní postoj
- posuzuje vhodnost jazykových prostředků, objasňuje jejich volbu, stylisticky
upravuje text, porovnává různé texty vzhledem k jejich komunikačnímu účelu
- srovnává s normou
- přednese připravený i nepřipravený projev na základě daných poznámek
- obhajuje své názory a zaujímá hodnotící postoj k jiným projevům při dodržování
zásad kultivovaného vyjadřování
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti a významové návaznosti
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; pracuje
s jazykovými příručkami
- vyhledává zadaná slova v příručkách a pracuje s jejich tvary
- posuzuje slovnědruhovou platnost slov
- sumarizuje poznatky o slovních druzích s přihlédnutím k nepravidelným tvarům
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8. ročník

Skladba – stavba souvětí, vztahy mezi hlavními a vedlejšími větami

Skladba – stavba věty jednoduché; přístavek, volný a těsný přívlastek; významové
poměry mezi hlavními a vedlejšími větami; souvětí podřadná a souřadná; stavba
složitých souvětí
Pravopis – interpunkce ve větě jednoduché a souvětí; interpunkce ve složitých
souvětích, čárka před „a“
Povídky
- charakteristické znaky žánru
- dělení podle tématu: cestopisné, historické, soudničky, detektivní, hororové, sci-fi
- typy povídek: novela, črta, mikropovídka

Drama
- charakteristické znaky žánru
- komedie, tragédie, scénář, dějství, režisér, aktovka, činohra, dialog, monolog

-tvoří spisovné tvary podle jmenných a slovesných kategorií
- užívá vhodně spojovací výrazy
- analyzuje vztahy mezi větami v souvětí
- uspořádá věty do smysluplných souvětí
- převádí větné členy na vedlejší věty a naopak
- provádí grafický rozbor věty jednoduché i souvětí
- rozlišuje významové poměry mezi HV, VV a NVČ
- užívá vhodné významové spojovací výrazy při tvoření slovních a větných spojení
- doplňuje a zdůvodňuje pravopis čárky ve větě i souvětí
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje je v časové posloupnosti, svá tvrzení opírá o doklady z textu, na základě
přečteného textu klade otázky a tvoří hypotézy a předpovědi
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vlastními slovy vyjádří a obhájí svůj názor na přečtené či zhlédnuté (filmové či
divadelní) dílo, zdůvodňuje svá stanoviska a diskutuje o nich
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko
- vyhledává a vysvětluje typické znaky povídek, dramatu, cestopisu a literatury
faktu, jmenuje autory daného žánru
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literárními přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
seřazuje je v časové posloupnosti, svá tvrzení opírá o doklady z textu, na základě
přečteného textu klade otázky a tvoří hypotézy a předpovědi
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vlastními slovy vyjádří a obhájí svůj názor na přečtené či zhlédnuté (filmové či
divadelní) dílo, zdůvodňuje svá stanoviska a diskutuje o nich
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko
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8. ročník

- vyhledává a vysvětluje typické znaky povídek, dramatu, cestopisu a literatury
faktu, jmenuje autory daného žánru
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literárními přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
- vlastními slovy převypráví přečtený text, stručně vyjádří hlavní myšlenky textu a
Cestopisná literatura a literatura faktu
seřazuje je v časové posloupnosti, svá tvrzení opírá o doklady z textu, na základě
- opakování pojmů fakta, fikce, hypotéza
přečteného textu klade otázky a tvoří hypotézy a předpovědi
- umělecká a populárně naučná literatura
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vlastními slovy vyjádří a obhájí svůj názor na přečtené či zhlédnuté (filmové či
divadelní) dílo, zdůvodňuje svá stanoviska a diskutuje o nich
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko
- vyhledává a vysvětluje typické znaky povídek, dramatu, cestopisu a literatury
faktu, jmenuje autory daného žánru
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literárními přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jejich cílů a pravidel
hodnotící prvky ve sdělení
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci
identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou
manipulaci; výběr a kombinace slov z hlediska záměru a
hodnotového významu
prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov z hlediska záměru a hodnotového významu
postoje a názory autora; výrazové prostředky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
evropské krajiny
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8. ročník

Evropa a svět, život Evropanů a styl života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, lidská sídla
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání – já jako zdroj informací o sobě; jak se promítá já v mém chování; moje vztahy k jiným lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého; vztahy ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
dialog, efektivní strategie
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
tolerantní vztahy a spolupráce s druhými; vztahy mezi kulturami; předsudky a vžité stereotypy; základní morální normy; kvalita mezilidských vztahů pro harmonický
rozvoj osobnosti
předsudky a vžité stereotypy, empatie, umění vžít se do role druhého
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; identifikace společensky významných hodnot v textu
různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce
rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život a společnosti; vliv médií na postoje a chování
role filmu a televize
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot; eticky problematické situace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa
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8. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
životní styl
nerovnoměrnost života na Zemi
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování zvláštností různých etnik

Český jazyk

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Životopis
- strukturovaný i vlastní

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
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Popis
- opak.všech typů
- popis předmětu, děje, pracovního postupu, charakteristika

Vypravování
- kompozice textu, osnova, jazykové prostředky

9. ročník
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
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Referát
- mluvený a psaný projev, uspořádanost textu

Proslov
- zásady mluveného projevu, připravenost a improvizace

9. ročník
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
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Výklad
- práce s informacemi; odborný a jednoduchý výklad

Teze

9. ročník
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
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Úřední dopis

Tvorba třídního časopisu

9. ročník
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- poslechem či čtením porovnává jednotlivé texty a stanovuje jejich shodné a
odlišné znaky, konfrontuje osobní názory s jinými, formuluje otázky vedoucí k
ověření faktických informací
- kriticky hodnotí písemný i mluvený projev, zaujímá stanovisko k subjektivním
názorům
- manipulativní sdělení dokládá konkrétními příklady z masmédií, obhajuje svůj
postoj
- na základě znalosti jazykových a gramatických pravidel vytvoří a kultivovaně
přednese text
- vhodně užívá slova z různých jazykových vrstev a posoudit vhodnost jejich užití
- používá zvukové prostředky jazyka (intonace, pauzy, zvolací věty, atd.), vhodně
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9. ročník

Přejatá slova – význam a pravopis, česká synonyma, skloňování přejatých slov a
skloňování přejatých slov vlastních
Přejatá slova – přejímání z cizích jazyků
Stavba a tvoření slova – slovotvorné prostředky; skládání, zkracování, odvozování;
odvozená přejatá slova
Významosloví – přejatá slova, neologismy
Přejatá slova

Přejatá slova – pravopis a výslovnost
Pravopis – souhrnné opakování
Tvarosloví – souhrnné opakování; slovnědruhová příslušnost přejatých slov
Přejatá slova – pravidla pro skloňování přejatých slov
Tvarosloví – skloňování „týž, „tentýž“, přechodníky
Významosloví – synonyma, antonyma, homonyma; obrazné jazykové prostředky
(přísloví a rčení); slova archaická, nářeční, přejatá, neologismy, historismy, slang,
argot
Skladba - odchylky od pravidelné větné stavby; stavba souvětí
Skladba – interpunkce ve větě jednoduché a souvětí
Vývoj českého jazyka
Významosloví – slang, argot, obecná a hovorová čeština, dialekty

kombinuje prostředky řeči a celkové vystupování
- oponuje jinému názoru empaticky a s taktem
- analyzuje text a dokáže jej zpracovat podle zadání
- sestaví text podle kompoziční posloupnosti, významové návaznosti a účelu
- tvoří samostatně souvislé texty podle zadání; shrne a zhodnotí výsledek své práce
- používá správné tvary přejatých slov v běžné komunikaci
- označí v textu přejatá slova a objasňuje jejich význam
- nahrazuje přejatá slova českými synonymy a nahrazuje české výrazy přejatými
slovy a souslovími
- shrnuje poznatky o stavbě slova
- tvoří slova odvozená a složená
- rozumí běžně užívaným zkratkám
- vysvětlí, co jsou to neologismy, zaujímá stanovisko k jejich funkci a užití
- rozpozná chybná vyjádření a srovnává je s kodifikovanou normou
- kategorizuje slovní druhy českých i přejatých slov
- vyhledává v textu obtížné tvary zájmen a slovesných tvarů
- posuzuje jejich vhodné užití v textech a používá správné tvary obtížných zájmen a
přechodníkových tvarů v písemném i ústním projevu
- zaujímá stanovisko k nevhodnému či vhodnému vyjádření
- posuzuje volbu slov vzhledem k funkci sdělení
- seznamuje se s nepravidelnostmi větné stavby, určuje je a užívá ve sděleních
- vyhledává slova či vyjádření s chybným pravopisem
- zdůvodňuje pravopisné jevy
- porovnává vývojové etapy českého jazyka
- analyzuje jednotlivé vrstvy současného českého jazyka
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vyjadřuje empatii s postavami díla a porozumění pro jejich rozhodnutí opírá o
svou zkušenost, své vlastní názory srovnává s názory autora
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9. ročník

Velká epika
- opakování a návaznost na učivo předchozích ročníků (opakování autorů a děl)

- eposy, romány: charakteristika žánru a časový vývoj
- světový a český román
- epos – starověký a středověký
- román: alegorie, hlavní a vedlejší postavy a děje, trilogie, sága

- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko, uvádí klady a
zápory jednotlivých literárních druhů
- shrnuje a sumarizuje získané vědomosti o literárních žánrech – epika, lyrika,
drama - , posuzuje význam jednotlivých literárních žánrů ve společenském
kontextu, zařazuje jednotlivé představitele žánrově i tematicky
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- analyzuje rozmanité interpretace díla a diskutuje o nich, porovnává texty z
hlediska stylu, tématu i jazyka, rozpoznává, čím na sebe navazují a čím se odlišují
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky,
internet)
- vlastními slovy převypráví přečtený text, vyvozuje vlastní závěry opřené o text a
dává do souvislosti s vlastní zkušeností, obhajuje svá tvrzení
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vyjadřuje empatii s postavami díla a porozumění pro jejich rozhodnutí opírá o
svou zkušenost, své vlastní názory srovnává s názory autora
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko, uvádí klady a
zápory jednotlivých literárních druhů
- shrnuje a sumarizuje získané vědomosti o literárních žánrech – epika, lyrika,
drama - , posuzuje význam jednotlivých literárních žánrů ve společenském
kontextu, zařazuje jednotlivé představitele žánrově i tematicky
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- analyzuje rozmanité interpretace díla a diskutuje o nich, porovnává texty z
hlediska stylu, tématu i jazyka, rozpoznává, čím na sebe navazují a čím se odlišují
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky,
internet)
- vlastními slovy převypráví přečtený text, vyvozuje vlastní závěry opřené o text a
dává do souvislosti s vlastní zkušeností, obhajuje svá tvrzení
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
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9. ročník

- filmová zpracování

Střední epika
- vznik a vývoj forem střední epiky ve vývoji světové a české literatury
- opakování a návaznost na učivo předchozích ročníků (autoři a díla)
- pohádky a pověsti
- povídky a novely - vznik a vývoj ve světové a české literatuře; tematické členění
- fejetony: publicistický a umělecký žánr
- charakteristika jednotlivých žánrů s jejich typickými znaky

Drama
- vývoj dramatu od starověku

- vyjadřuje empatii s postavami díla a porozumění pro jejich rozhodnutí opírá o
svou zkušenost, své vlastní názory srovnává s názory autora
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko, uvádí klady a
zápory jednotlivých literárních druhů
- shrnuje a sumarizuje získané vědomosti o literárních žánrech – epika, lyrika,
drama - , posuzuje význam jednotlivých literárních žánrů ve společenském
kontextu, zařazuje jednotlivé představitele žánrově i tematicky
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- analyzuje rozmanité interpretace díla a diskutuje o nich, porovnává texty z
hlediska stylu, tématu i jazyka, rozpoznává, čím na sebe navazují a čím se odlišují
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky,
internet)
- vlastními slovy převypráví přečtený text, vyvozuje vlastní závěry opřené o text a
dává do souvislosti s vlastní zkušeností, obhajuje svá tvrzení
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vyjadřuje empatii s postavami díla a porozumění pro jejich rozhodnutí opírá o
svou zkušenost, své vlastní názory srovnává s názory autora
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko, uvádí klady a
zápory jednotlivých literárních druhů
- shrnuje a sumarizuje získané vědomosti o literárních žánrech – epika, lyrika,
drama - , posuzuje význam jednotlivých literárních žánrů ve společenském
kontextu, zařazuje jednotlivé představitele žánrově i tematicky
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- analyzuje rozmanité interpretace díla a diskutuje o nich, porovnává texty z
hlediska stylu, tématu i jazyka, rozpoznává, čím na sebe navazují a čím se odlišují
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky,
internet)
- vlastními slovy převypráví přečtený text, vyvozuje vlastní závěry opřené o text a
dává do souvislosti s vlastní zkušeností, obhajuje svá tvrzení
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9. ročník

- moderní divadelní formy
- scénář, dramatik, herec, dějství, revue, kabaret, fraška, fikce, parafráze
- české moderní divadlo
- regionální divadelní scény

Poezie
- opakování a návaznost na učivo předchozích ročníků (verš, rým, druhy rýmů,
sloka)
- opakování - autoři a díla ve vývoji české lit.
- moderní poezie
- volný verš, epika, lyrika a její tematické členění, asociace, nonsens
- básnické jazykové prostředky: metafora, epiteta, zvukomalba, jinotaj, přirovnání

- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vyjadřuje empatii s postavami díla a porozumění pro jejich rozhodnutí opírá o
svou zkušenost, své vlastní názory srovnává s názory autora
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko, uvádí klady a
zápory jednotlivých literárních druhů
- shrnuje a sumarizuje získané vědomosti o literárních žánrech – epika, lyrika,
drama - , posuzuje význam jednotlivých literárních žánrů ve společenském
kontextu, zařazuje jednotlivé představitele žánrově i tematicky
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- analyzuje rozmanité interpretace díla a diskutuje o nich, porovnává texty z
hlediska stylu, tématu i jazyka, rozpoznává, čím na sebe navazují a čím se odlišují
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky,
internet)
- vlastními slovy převypráví přečtený text, vyvozuje vlastní závěry opřené o text a
dává do souvislosti s vlastní zkušeností, obhajuje svá tvrzení
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vyjadřuje empatii s postavami díla a porozumění pro jejich rozhodnutí opírá o
svou zkušenost, své vlastní názory srovnává s názory autora
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko, uvádí klady a
zápory jednotlivých literárních druhů
- shrnuje a sumarizuje získané vědomosti o literárních žánrech – epika, lyrika,
drama - , posuzuje význam jednotlivých literárních žánrů ve společenském
kontextu, zařazuje jednotlivé představitele žánrově i tematicky
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- analyzuje rozmanité interpretace díla a diskutuje o nich, porovnává texty z
hlediska stylu, tématu i jazyka, rozpoznává, čím na sebe navazují a čím se odlišují
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky,
internet)
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9. ročník

- vlastními slovy převypráví přečtený text, vyvozuje vlastní závěry opřené o text a
dává do souvislosti s vlastní zkušeností, obhajuje svá tvrzení
- vyhledává v dílech jednotlivých autorů jejich specifické formy vyjadřování,
porovnává stavbu slovesných děl, změny formy a stylu
- vyjadřuje empatii s postavami díla a porozumění pro jejich rozhodnutí opírá o
svou zkušenost, své vlastní názory srovnává s názory autora
- diskutuje o zkušenostech z vlastní četby a zaujímá stanovisko, uvádí klady a
zápory jednotlivých literárních druhů
- shrnuje a sumarizuje získané vědomosti o literárních žánrech – epika, lyrika,
drama - , posuzuje význam jednotlivých literárních žánrů ve společenském
kontextu, zařazuje jednotlivé představitele žánrově i tematicky
- na základě informačních zdrojů (encyklopedie, literární přehledy a tabulky)
pracuje s časovou přímkou
- analyzuje rozmanité interpretace díla a diskutuje o nich, porovnává texty z
hlediska stylu, tématu i jazyka, rozpoznává, čím na sebe navazují a čím se odlišují
- pracuje s informačními zdroji (encyklopedie, literární přehledy a tabulky,
internet)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
identifikování základních orientačních prvků v textu
rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jejich cílů a pravidel
rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; identifikování základních orientačních prvků v textu
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
hodnotící prvky ve sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov z hlediska záměru a hodnotového
významu
identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou
manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření, výběr a kombinace slov z hlediska záměru a hodnotového významu
identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje; výběr a kombinace slov
z hlediska záměru a hodnotového významu

Historická literatura
- historické romány
- archaismy, historismy, umělecké zpracování historických postav a faktických
skutečností
- velká epika, postavy hlavní a vedlejší, hlavní a epizodní děje
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9. ročník

postoje a názory autora; výrazové prostředky
výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lidská sídla; ochrana biologických druhů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami; uplatňování principu slušného chování; význam kvality mezilidských vztahů; umění vžít se do role druhého
předsudky a vžité stereotypy
základní morální normy
význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v politickém životě
vliv médií na kulturu (role filmu a televize)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
redakce třídního časopisu; utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
klíčové mezníky evropské historie
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
respektování jazykových zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání a celoživotního vzdělávání
komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce
rozdíl mezi fiktivním a faktickým obsahem; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; identifikace společensky významných hodnot v textu
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9. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
principy soužití s minoritami (vzájemná komunikace)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot; eticky problematické situace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
odpovědnost přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků
aktivní spolupodílení na přetváření společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa

5.3 Německý jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

6

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Předmět vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV. Výuka cizích jazyků
zahrnuje získávání receptivních, produktivních a interaktivních dovedností.
Další cizí jazyk poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a
světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry. Umožňuje poznávat odlišnosti ve
způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Vytváří podmínky pro spolupráci škol na
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Německý jazyk

mezinárodních projektech.
Vzdělávání v dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Německý jazyk je dotován dvěma hodinami v 7., 8. a 9. ročníku. K výuce cizího jazyka jsou využívány
předmětu (specifické informace o předmětu jazykové učebny a kmenové třídy, neboť více početné třídy se dělí do skupin.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Vedeme žáka k vyhledávání a třídění informací
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Vedeme žáka k sebekritickému hodnocení výsledků svého učení
kompetence žáků
• Vedeme žáka k uvádění poznatků do souvislostí
• Společně zvládáme práci s jazykovými a literárními prameny
• Povzbuzujeme žáky a motivujeme je k učení
• Uplatňujeme individuální přístup k žákům
Kompetence k řešení problémů:
• Na modelových příkladech objasňujeme žákům způsoby řešení problémových situací
• Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky ústně i písemně
• Vedeme žáky k naslouchání promluv druhých lidí, porozumění jim a k vhodné reakci na ně
• Podporujeme porozumění různým textům, obrazovým materiálům a běžně užívaným gestům
• Vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností
• Vedeme žáky k získávání sebedůvěry při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
• Vedeme žáky k účinné spolupráci ve dvojicích i ve skupinách
• Podporujeme obměnu skupin, ve kterých žáci pracují
• Využíváme zkušeností integrovaných zahraničních spolužáků, kteří nás seznamují s kulturou své
země
Kompetence občanské:
90

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Název předmětu

Německý jazyk

•
•

Vedeme k respektování názorů druhých lidí
Učíme chápat a respektovat naše i evropské tradice, kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní:
• Podporujeme využívání znalostí a zkušeností v běžné praxi
• Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a bezpečnému používání materiálů, nástrojů a
vybavení
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
abeceda, hláskování, pozdravy, dny v týdnu, čísla do dvaceti, německá dívčí,
chlapecká a zvířecí jména, internacionalismy
Seznamování, moje rodina, protiklady, koníčky, časové údaje, popis osoby, škola,
telefonování, týdenní program, dopis
Pokyny a instrukce
Základní pravidla komunikace – pozdravy, představování
Dialogy s učitelem i spolužákem
Texty a dialogy na daná témata
Základní zeměpisné údaje o zemích dané jazykové oblasti
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, zájmová činnost
Používání členů
Antonyma
Časování sloves

ŠVP výstupy
-reaguje na jednoduché pokyny, přiřazuje je k jednotlivým obrázkům, reaguje
krátkou odpovědí na jednoduché otázky
-dokáže s porozuměním
sledovat řeč se známou slovní zásobou zřetelně a pečlivě vyslovovanou s
pomlkami
-reaguje na jednoduché pokyny, identifikuje známá slova a základní fráze, na otázky
odpovídá ano/ne
- řeší jednoduché situace spojené se seznamováním
- obměňuje dialog pomocí
naučených frází
- pojmenovává předměty dle obrázků
- formuluje otázky a na
obdobné odpovídá
- vytváří jednoduchá tvrzení
o lidech a různých místech krátkými větami pohovoří o
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7. ročník

Slovesa být a mít
Zápor nicht
Číslovky
Rozkazovací způsob
Zjišťování informací o jiných osobách
Slovosled věty oznamovací a tázací

sobě a své rodině
- stručně sdělí obsah jednoduchého textu se známou slovní zásobou
- informuje o tom, co (ne)má
rád, co rád (ne)dělá
- používá časové údaje
- odpovídá na otázky k textu
ano/ne
Okruhy probírané slovní zásoby (pozdravy, dny v týdnu, číslovky do dvaceti, barvy, -se orientuje v jednoduchém textu se známou slovní zásobou
představování sebe a jiné osoby, moje rodina, moji přátelé, časové údaje, škola,
- vybírá podstatné informace ve větách a v jednoduchém textu, doplňuje informace
popis osob, věcí a zvířat, koníčky), práce se slovníkem, foneticky správné čtení,
do textu, vyhledá význam neznámého slova z textu ve slovníku, najde slova, která
orientace v textu, rozšiřování slovní zásoby
do textu významově nepatří, obmění vhodným způsobem text, řadí přeházené věty
podle logické a časové posloupnosti
přeloží německý text do českého jazyka
Základní pravopisná pravidla, jednoduchý e-mail o sobě, jednoduchý text na téma -zvládá základy písemného projevu,
obměňuje krátké texty
probírané slovní zásoby, otázky a odpovědi v přítomném čase, používání členů,
antonyma, časování sloves, zápor, číslovky, rozkazovací způsob, tykání a vykání
-sestaví jednoduché sdělení a odpověď na ně, napíše stručný dopis, text na
pohlednici
-zaznamenává podstatné informace z krátkých nahraných pasáží
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
specifické rysy jazyků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
dialog, komunikace v různých situacích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
význam využití cizího jazyka jako nástroje dorozumění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
informování
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Technika čtení
Výslovnost a intonace
Telefonování, popis zvířat, pozvánka, číslovky do 100, časové údaje, popis místa,
prázdniny, cestování, bydlení, popis cesty, můj den, nakupování, týdenní program,
dovolená, prázdniny
Pokyny a instrukce
Texty v učebnici a autentických materiálech (časopisy, letáky, plakáty)
Nahrávky rodilých mluvčí k probíraným tématům
Omluva, žádost, vyžádání informace, telefonování
Vazby - líbí se mi, nelíbí se mi, chtěl bych
Antonyma, synonyma
Tvoření otázek, nepřímý pořádek slov ve větě
Množné číslo podstatných jmen,3.a 4.pád podstatných jmen předložky se 3.a
4.pádem, 3. a 4. pád přivlastňovacích zájmen a zájmena kein, slovesa s
odlučitelnými předponami, způsobová slovesa, , vazba „es gibt“
Tematické okruhy:
Popis zvířat, pozvání, určování času, měsíce, roční období, cestování, prázdniny,
bydlení, orientace ve městě, škola, sport, jídlo, nákupy

ŠVP výstupy
- rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají probíraných témat,
mluví-li lidé pomalu a zřetelně
- rozumí monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů
- jejich význam dokáže odhadnout
- rozumí obvyklým pokynům
a řídí se jimi
- reaguje na běžné instrukce
- pohotově a jazykově správně reaguje v rozhovorech o každodenním životě
- samostatně vede rozhovor se spolužákem
- souvisle pohovoří
v přiměřeném rozsahu na
dané nebo zvolené téma
- vede účinnou komunikaci o svých plánech, zážitcích
- dokáže vyjádřit svůj názor a přání

- se orientuje v textu se známou slovní zásobou
vybírá podstatné informace v textu, doplňuje informace do textu, vyhledá význam
neznámého slova ve slovníku
-obmění vhodným způsobem text, řadí přeházené části textu podle logické a
časové posloupnosti, přeloží německý text do českého jazyka
Pravopisná pravidla, jednoduchý text na téma probírané slovní zásoby v přítomném -zvládá základy písemného projevu, obměňuje texty, sestaví jednoduché sdělení a
čase, jednoduchý popis události
odpověď na ně
Okruhy probírané slovní zásoby (zvířata, časové údaje, prázdniny, bydlení, popis
cesty, plán města, popis cesty, prázdniny), práce se slovníkem, foneticky správné
čtení, orientace v textu, rozšiřování slovní zásoby
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8. ročník
-napíše stručný dopis
-zaznamenává podstatné informace z textových pasáží
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
specifické rysy jazyků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
dialog, komunikace v různých situacích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
zvyky a tradice národů v Evropě

Německý jazyk

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Technika čtení
Výslovnost a intonace
Můj den, nakupování, týdenní program, části těla, u lékaře, ve městě, na venkově,
počasí, oblečení, blahopřání, dovolená, prázdniny
Pokyny a instrukce
Texty v učebnici a autentických materiálech (časopisy, letáky, plakáty)
Nahrávky rodilých mluvčí k probíraným tématům
Préteritum sloves být, mít a způsobových sloves

ŠVP výstupy
- rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají probíraných témat,
mluví-li lidé pomalu a zřetelně
- rozumí monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů
- jejich význam dokáže odhadnout
- rozumí obvyklým pokynům
a řídí se jimi
- reaguje na běžné instrukce
- pohotově a jazykově správně reaguje v rozhovorech o každodenním životě
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9. ročník

předponami, rozkazovací způsob, perfektum některých pravidelných a
nepravidelných sloves, stupňování přídavných jmen a příslovcí
Tematické okruhy:
Počasí, denní program, u lékaře, oblečení, jídlo, nákupy, svátky, zvyky

- samostatně vede rozhovor se spolužákem
- vyjádří budoucnost i minulost
- souvisle pohovoří
v přiměřeném rozsahu na
dané nebo zvolené téma
- vede účinnou komunikaci o svých plánech, zážitcích
- dokáže vyjádřit svůj názor a přání
- se orientuje v textu se známou slovní zásobou
Okruhy probírané slovní zásoby (moje koníčky, můj den, týdenní program, části
těla, u lékaře, počasí, prázdniny), práce se slovníkem, foneticky správné čtení,
vybírá podstatné informace v textu, doplňuje informace do textu, vyhledá význam
orientace v textu, rozšiřování slovní zásoby
neznámého slova ve slovníku
-obmění vhodným způsobem text, řadí přeházené části textu podle logické a
časové posloupnosti, přeloží německý text do českého jazyka
Pravopisná pravidla, jednoduchý text na téma probírané slovní zásoby v přítomném -zvládá základy písemného projevu, obměňuje texty, sestaví jednoduché sdělení a
odpověď na ně
i minulém čase, jednoduchý popis události
-napíše stručný dopis
-zaznamenává podstatné informace z textových pasáží
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
specifické rysy jazyků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
dialog, komunikace v různých situacích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě,
zvyky a tradice národů v Evropě
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5.4 Matematika
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
5
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
4
Povinný
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Matematika
Matematika a její aplikace
1. stupeň
Předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
RVP ZV.
Předmět poskytuje potřebné vědomosti a dovednosti v praktickém životě, je založen na aktivních
činnostech, klade důraz na porozumění základním matematickým postupům, pojmům a jejich vzájemným
vztahům. Žák si osvojuje některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Žáci se učí
využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových
programů) a používat některé další pomůcky k matematice.
2. stupeň
Předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
RVP ZV.
Matematika je samostatný předmět s časovou dotací v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně, v 7. ročníku
5 hodin za týden. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Při vzdělávání v matematice by u žáka mělo dojít k osvojení provádění aritmetických operací,
matematických pojmů a postupů. Žák se učí pracovat s proměnnými, využívá je při matematizaci reálných
situací, odhaduje výsledky s posouzením k realitě. 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
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Název předmětu

Matematika
oblasti dále přispívá sama osobnost učitele – jeho chování, způsob vyjadřování, vztah k žákům, řešení
vzniklých problémů.
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.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace je v 1. ročníku 4 vyučovací hodiny, v ročnících 2. až 5. je 5 vyučovacích hodin týdně. Výuka
probíhá ve třídách. Metody práce, které uplatňujeme v tomto předmětu: skupinová práce, frontální,
důležité pro jeho realizaci)
vyhledávání údajů, práce ve dvojicích, samostatná práce.
2. stupeň
Matematika je samostatný předmět s časovou dotací v 6., 7. a 8. ročníku 5 hodin týdně, 9. ročníku 4 hodiny
týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
1. stupeň
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Učíme žáky pracovat nad zadaným úkolem a užívat termíny, znaky a symboly, uvádět věci do
kompetence žáků
souvislostí, rozvíjet paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů
• Učíme žáky vyhledávat a třídit informace na základě pochopení matematických vztahů
• Učíme děti získané výsledky kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry
2. stupeň
• 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 ke zhodnocení reálnosti výsledků, případně k poučení se z chyb
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Matematika
1. stupeň
• Učíme žáky rozpoznat a pochopit matematický problém, učíme je přemýšlet o nesrovnalostech a
jejich příčinách, promýšlet a plánovat způsob řešení matematických problémů a využívat k tomu
vlastního úsudku a zkušeností
• Učíme žáky vyhledávat informace k řešení matematických problémů, učíme je nacházet jejich
shodné, podobné a odlišné znaky, učíme je využívat získané matematické vědomosti a dovednosti
k objevování různých variant řešení problémů
• Učíme děti vyrovnat se s neúspěchem a vytrvale hledat konečné řešení problémů
• Učíme žáky při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
• Učíme žáky ověřovat si správnost řešení problémů
2. stupeň
• 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:
1. stupeň
• Snažíme se vést žáky k tomu, aby vyjadřovali své matematické myšlenky a názory v logickém sledu
písemně i ústně.
• Učitel vede žáky k porozumění různým matematickým záznamům.
• Učíme žáky využívat informační a komunikační prostředky.
2. stupeň
• Vedeme žáky k používání správné matematické terminologie a symboliky
• Pokud žák neporozumí zadání, učíme ho požádat o pomoc spolužáka, případně učitele
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
• Učitel vede žáky k týmové spolupráci ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
• Učitel umožňuje diskusi dětí ve skupině při řešení matematických problémů a podporuje
sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
2. stupeň
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Název předmětu

Matematika

•
•
•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Postupně učíme žáky dodržovat pravidla práce ve skupině
Vedeme žáky k samostatné práci
Učíme žáky poskytnout pomoc, pokud je o ni požádán
Kompetence občanské:
1. stupeň
• Učitel respektuje vědomosti a znalosti žáků a vede je k respektování názorů druhých při řešení
matematických úkolů
2. stupeň
• Učíme žáky vcítit se do situace druhého a podle toho s ním jednat
Kompetence pracovní:
1. stupeň
• Učitel vede žáky k používání matematických pomůcek
• Vedeme žáky k dokončení zadaných matematických úkolů podle jejich možností a schopností
• Učitel vede žáky k soustavné sebekontrole a k přesnosti práce při řešení zadaných úkolů
2. stupeň
• Učíme žáky účelně využívat kalkulátor a Matematických, fyzikálních a chemických tabulek (MFCHT)
• Postupně žáky vedeme ke zdokonalení práce s rýsovacími potřebami, ke zlepšování svojí motoriky
a grafického projevu
Tato vzdělávací oblast je posílena o 4 disponibilní hodiny z časové dotace na 1. stupni a o 4 disponibilní
hodiny z časové dotace na 2. stupni.

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

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

1. ročník
Učivo

Napočítávání předmětů,
prvků
Číselné řady, číselná osa
Sčítání a odčítání (0-20)
Znaménka <, >, =
Zápis a čtení čísel v desítkové soustavě v oboru 0-20
Práce s číselnou osou
Sčítání a odčítání
Přirozených čísel v oboru
0-20
Slovní úlohy

Měření času
Měření
Jednoduché slovní úlohy
Obrázkové řady
Číselné řady
Orientace v prostoru
Rovinné obrazce
(trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh)
Prostorová tělesa (krychle,
kvádr, koule, válec)
Odhad, porovnávání délek
(vzdáleností)
Osová souměrnost

ŠVP výstupy
- přiřazuje číslo k názoru v oboru 0-20
- řadí a vyjmenovává čísla vzestupně a sestupně v oboru 0-20

- porovnává čísla a správně používá znaménka
- zapíše číslem daný počet předmětů
- orientuje se na číselné ose do 20
- řadí čísla podle velikosti
- sčítá a odčítá čísla do 20
- objasňuje použití znamének + a - uplatňuje matematické
operace sčítání a odčítání
při řešení jednoduchých
slovních úloh
- vyjmenuje časové úseky v rámci dne
- přečte časové údaje z hodin
- přiřazuje a rozlišuje základní jednotky k měřeným veličinám
- zařazuje vynechaná
čísla v neúplných řadách a tabulkách
- orientuje se v prostoru, využívá pojmů pro upřesnění místa
- pojmenuje, nakreslí a
porovná rovinné obrazce
- rozezná a pojmenuje
základní prostorová tělesa
- uspořádá předměty
podle velikosti
- pozná osově souměrný obrázek
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Matematika

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Číselná řada
Číselná osa
Sčítání a odčítání v oboru
0-100
Porovnávání čísel 0-100
Čtení a zápis čísel 0-100
Zaokrouhlování čísel na desítky
Číselná osa
Sčítání a odčítání
Násobilka

Slovní úlohy
Porovnávání čísel
Násobení a dělení
Sčítání a odčítání
Počítání se závorkami
Určování času
Jednotky délky
Měření délky úsečky na cm

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- seřadí a vyjmenuje čísla
od 0 do 100 vzestupně i
sestupně
- tvoří příklady na sčítání a odečítání
-vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků do 100
- porovnává čísla do 100 a vztahy mezi nimi
- zapisuje pomocí symbolů
- zapíše číslem daný počet předmětů
- zaokrouhluje daná čísla na desítky
- orientuje se na číselné ose v oboru 0-100
- řadí čísla podle velikosti
- využívá sčítání a odčítání při řešení
praktických úloh
- jmenuje zpaměti násobky čísel 1-10
- používá násobení k řešení příkladů
- řeší slovní úlohy
s využitím
- porovnávání
- sčítání a odčítání
- násobení a dělení
- závorek
- přiřazuje pojmy k časovým úsekům dne
- čte časové údaje na různých typech hodin (včetně digitálních)
- rozlišuje délkové jednotky
- využívá vhodných měřidel
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Matematika

2. ročník

Číselné řady
Násobilka
Bod, úsečka, přímka /rovné a křivé čáry/
Čtverec, obdélník, trojúhelník
Kruh, kružnice
Krychle, kvádr, koule
Úsečka
Délka úsečky

- vyhledá chybějící čísla v řadě čísel
- jmenuje zpaměti násobky čísel 1-10
- pozná základní útvary v rovině
- rozlišuje jednoduchá tělesa
- pomocí čtvercové sítě vyznačuje geometrické tvary
- změří určenou délku s přesností na metry, decimetry, centimetry
- porovnává délky úseček odhadem a měřením
- měří délky stran rovinných obrazců
- dokreslí osově souměrný obrázek

Osová souměrnost
Matematika

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Číselná řada
Číselná osa
Sčítání a odčítání do 1 000
Čtení a zápis trojciferných čísel
Zaokrouhlování
Porovnávání čísel do 1000
Číselná osa
Porovnávání čísel
Sčítání a odčítání do 1 000
Násobení a dělení
Písemné sčítání

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- přiřazuje číslo k názoru v oboru 0-1 000
- seřadí a vyjmenuje čísla od 0 do 1 000 vzestupně a sestupně
- počítá po stovkách,
desítkách a jednotkách
- čte a zapisuje trojciferná čísla
- zaokrouhluje čísla na desítky a stovky
- porovnává čísla do 1000 a vztahy mezi nimi zapisuje pomocí symbolů
- orientuje se na číselné ose v oboru 0 - 1000
- porovnává čísla podle velikosti
- využívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
- řeší příklady s využitím malé násobilky
- pamětně sčítá a odčítá v oboru 0-1 000
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Matematika

3. ročník

Písemné odčítání
Pamětné násobení (typ 6x15)
Dělení dvojciferného čísla jednociferným
Slovní úlohy
Násobení a dělení
Sčítání a odčítání
Měření času
Převody jednotek času
Převádění jednotek délky a
hmotnosti
Slovní úlohy s využitím
měrných jednotek
Číselná řada do 1 000
Grafy, matematické tabulky

- písemně sčítá a odečítá v oboru 0-1 000
- kontroluje výsledek, násobí pamětně
- dělí jednociferným dělitelem v oboru do 100, určuje neúplný podíl a zbytek
- řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání, kontroluje výsledek
- řeší a vytváří slovní úlohy na násobení a dělení a kontroluje výsledek
- řeší slovní úlohy s užitím vztahů n-krát více, n-krát méně, o-více, o-méně
- odhaduje časové úseky
- provádí jednoduché převody jednotek času (den, hodina, minuta, …)
- rozlišuje základní jednotky (délky, hmotnosti, objemu, teploty) a přiřazuje je k
měřeným veličinám
- provádí převody jednotek
- řeší slovní úlohy s využitím měrných jednotek
- zařazuje čísla v neúplných tabulkách
- doplňuje chybějící čísla v řadě čísel do 1 000
- sestavuje grafy ze získaných informací
- rýsuje přímky,
polopřímky, úsečky
- rozlišuje vzájemnou polohu dvou přímek
- využívá kružítka k rýsování kružnice a kruhu
- vyznačuje a určuje obvod rovinných útvarů
- rýsuje trojúhelníky
- měří délku úsečky s přesností na milimetry
- měří délky hran těles
- ve čtvercové síti zakreslí shodné rovinné útvary

Bod, přímka, polopřímka, úsečka
Vzájemná poloha dvou přímek
Kružnice, kruh
Obvod rovinných útvarů
Geometrická tělesa – jehlan, kužel
Rýsování trojúhelníků
Měření a odhadování délky
úsečky
Osová souměrnost
Čtvercová síť
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Matematika

4. ročník

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Pamětné sčítání a násobení do milionu
Písemné sčítání a násobení v oboru malé a velké násobilky
Závorky – počítání se závorkami
Komunikativnost a asociativnost
Písemné sčítání, odečítání, násobení a dělení
Písemné dělení jednociferným dělitelem v oboru do milionu
Dělení se zbytkem
Práce s kalkulátorem
Zaokrouhlování přirozených čísel na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce
Odhad výsledku počítání
Kontrola výpočtů
Složené slovní úlohy (stručný zápis, výpočty, odpovědi)
Zlomky – polovina, čtvrtina, třetina
Zápis zlomku pomocí zlomkové čáry, určení části celku (čitatel, jmenovatel,
zlomková čára)
Číselná řada 0 - 1 000 000
Zápis a čtení čísel do
1 000000
Rozklad čísel v desítkové
soustavě
Římské číslice do 1000, čtení a zápis
Diagramy různých typů, jízdní řád, tabulky různých typů
Ceník
Měření a zaznamenávání
teploty
Souřadnice bodu ve čtvercové síti

ŠVP výstupy
- používá při pamětném i písemném sčítání a násobení zákony komutativnosti a
asociativnosti (číselný obor 0 - 1000 000)

- písemně sčítá a odečítá v oboru do 1 000 000
- písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem v oboru do 1 000 000
- písemně dělí jednociferným dělitelem v oboru do 1 000 00
- zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, sta, tisíce, desetitisíce
- odhaduje výsledky početních operací pamětných i písemných v oboru do 1 000
000
- posuzuje správnost počítání v oboru do 1 000 000
- řeší složené slovní úlohy, ve kterých používá současně dva početní výkony
- čte a zapisuje zlomky, část z celku graficky znázorňuje
- jmenuje části zlomku
- čte a píše zlomky
- názorně dělí celek na určité části (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10)
- řadí čísla v oboru do 1 000000 podle velikosti vzestupně i sestupně
- porovnává je, třídí a zařazuje dle určené charakteristiky
- vztahy mezi čísly zapisuje pomocí symbolů (=, <, >)

- orientuje se v matematických tabulkách a diagramech
- doplňuje tabulky různých početních výkonů
- znázorňuje přímou úměrnost ve slovních úlohách pomocí jednoduchých grafů a
diagramů
- vyčte potřebné údaje v ceníku
- měří a zapisuje teplotu vzduchu, znázorňuje změny teplot diagramem
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4. ročník

Základní rovinné útvary
Kružnice. kruh
Pravoúhlý trojúhelník
Obdélník, čtverec
Náčrtek před rýsováním
Přímka, polopřímka, úsečka, osa úsečky
Výpočet obvodu
n-úhelníků

- rýsuje kružnici s daným poloměrem
- aplikuje rozdíly kruh a kružnice
- načrtne a narýsuje pravoúhlý trojúhelník
- načrtne a narýsuje čtverce a obdélníky

Vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky, rovnoběžky, kolmice
Rýsování rovnoběžek
Rýsování kolmic
Jednotky obsahu
Jednotky délky
Čtvercová síť
Kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
Čtvercová síť
Osová souměrnost
Slovní úlohy
Výpočet obvodu a obsahu
Matematika

- sestrojí osu úsečky
- vypočítá délku lomené čáry
- rozliší pojem polopřímka a přímka
- spočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
- spočítá obvod čtverce a obdélníku
- graficky znázorní součet, rozdíl a n-násobek úsečky
- pozná vzájemnou polohu dvou přímek v rovině
- narýsuje rovnoběžku s danou přímkou
- narýsuje kolmici k dané přímce
- používá základní jednotky obsahu
- používá jednotky délky
- vyčte ze čtvercové sítě obsah rovinných útvarů čtverce a obdélníka
- rozlišuje jednotlivé prostorové útvary
- zakreslí ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary
- překládáním papíru znázorní osu souměrnosti u geometrických útvarů
-řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obvodu a obsahu obrazců

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

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

Písemné sčítání a
násobení - do milionu i přes milion
Pamětné sčítání a násobení (v oboru velké násobilky)
Komutativní zákon
Asociativní zákon – počítání se závorkami
Písemné sčítání a odčítání – do milionu i přes milion
Písemné násobení jedno, dvou a trojciferným činitelem
Písemné dělení – jedno a dvojciferným dělitelem v oboru do milionu i přes mililon
Zaokrouhlování přirozených čísel – na jednotlivé číselné řady
Odhad výsledku při pamětném i písemném počítaní
Sčítání, odčítání, násobení, dělení
Kontrola výpočtů
Složené slovní úlohy (stručný zápis, výpočet, odpověď)
Číselná řada 0– 1 000 000
Porovnávání čísel 0– 1 000 000
Rozklad čísel v desítkové soustavě
Římské číslice, čtení a zápis
Desetinné číslo
Porovnávání desetinných čísel
Znázorňování na číselné ose
Číselná osa (kladná a záporná část)
Měření teploty
Vyjádření dlužné částky
Zlomky – porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, výpočet
jedné a více částí z celku
Tabulky
Diagramy
Jízdní řád
Teplotní grafy
Konstrukce kružnice
Konstrukce rovinných útvarů (čtverce, obdélníka, obecného, rovnoramenného,

- aplikuje zákony komutativnosti a asociativnosti při pamětném sčítání a odčítání v
číselném oboru
0 -1 000 000 000

- písemně sčítá a odčítá v oboru přes 1 000 000
- písemně násobí trojciferným i víceciferným
činitelem v oboru přes 1 000 000
- písemně dělí jednociferným a dvojciferným dělitelem v oboru přes 1 000 000
- zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, desetimiliony, stamiliony
- odhaduje výsledky početních operací pamětně i písemně v oboru přes 1 000 000
- posuzuje správnost výpočtů početních operací v oboru přes 1 000 000
- vypočítává a sestavuje úlohy, ve kterých používá osvojené početní zákony v oboru
přes 1 000 000
- řadí čísla podle velikosti vzestupně i sestupně, porovnává je a zařazuje v oboru
přes 1 000 000

- porovnává desetinná čísla v řádu desetin a setin, čte, zapíše a znázorní na číselné
ose
-znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až + 100
-nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě
- sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
- vypočítá více částí z celku
- vytváří a dotváří jednoduché tabulky a diagramy, využívá zapsaných údajů
- hledá v jízdních řádech

- konstruuje kružnici s daným poloměrem, průměrem
- načrtne a konstruuje pravoúhlý trojúhelník
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5. ročník

rovnostranného, pravoúhlého trojúhelníka)
Náčrtek
Přímka, polopřímka, úsečka
Výpočet obvodu obdélníka, čtverce pomocí vzorců
Převody jednotek délky (mm, cm, dm, m, km), hmotnosti (g, dkg, kg, q, t), času
(sec., min., hod.) a objemu (ml, cl, dl, l, hl)
Rovnoběžky, různoběžky,
kolmice, mimoběžky
Osa úsečky
Výpočet obsahu čtverce, obdélníka pomocí čtvercové sítě a vzorců
Výpočet povrchu krychle, kvádru pomocí vzorců
Převody jednotek obsahu (mm – km čtverečních)
Osová souměrnost
Čtvercová síť
Souřadnice bodů ve čtvercové síti
Složené slovní úlohy
Matematické řetězce

- načrtne a konstruuje čtverce a obdélníky
- sestrojí grafický součet, rozdíl a n-násobek úsečky
- při výpočtu obvodu čtverce a obdélníka využívá vzorců

- určí vzájemnou polohu více přímek v rovině i prostoru a zapíše pomocí znaků
- zjišťuje vlastnosti osy úsečky
- vypočítá obsah čtverce a obdélník
- vypočítá povrch krychle, kvádru
- převádí jednotky obsahu
- dokresluje a zakresluje ve čtvercové síti složitější osově souměrné útvary

- řeší slovní úlohy z praxe na výpočty obsahu čtverce a obdélníka a povrchů krychle
a kvádru
Matematika

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Desetinná čísla

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dokáže seřadit desetinná čísla podle velikosti
- desetinnému číslu přiřazuje desetinný zlomek a naopak
- na základě platných pravidel provádí výpočty v oboru desetinných čísel
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Dělitelnost přirozených čísel

Rovinné útvary

Úhel a jeho velikost

Osová souměrnost

Prostorové útvary

6. ročník
- co nejpřesněji odhaduje výsledky
- aplikuje pravidla zaokrouhlování v oboru desetinných čísel
- pozná prvočíslo a složené číslo
- naučí se zpaměti znaky dělitelnosti
- dokáže rozložit složené číslo na součin prvočísel
- určí zpaměti n, D u jednociferných čísel
- dokáže rozlišit a zapsat pomocí symboliky polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů
- rozliší a popíše základní rovinné útvary
- popíše vlastnosti rovinných útvarů a aplikuje je v různých úlohách
- naučí se zpaměti základní vztahy pro výpočet obvodů a obsahů probíraných
obrazců
- změří sám potřebné údaje a s jejich pomocí vypočítá obvod a obsah
- aplikuje tyto vztahy na úlohy z praxe
- převádí jednotky délky a obsahu
- při výpočtech využívá
odhad
- vytvoří náčrtek daného obrazce
- co nejpřesněji sestrojí daný obrazec
- dbá na kvalitu rýsování
- naučí se pracovat s úhloměrem
- dokáže sestrojit úhel dané velikosti
- odhaduje velikost úhlu, výsledek ověří měřením
- pojmenuje jednotlivé skupiny úhlů
- pracuje s velikostmi úhlů, využívá početních operací
- definuje vlastnosti osové souměrnosti
- dokáže tyto vlastnosti aplikovat na konkrétních příkladech
- rozliší pojmy vzor a obraz
- pozná osově souměrné útvary
- pozná a popíše základní tělesa
- naučí se zpaměti základní vztahy pro výpočet obsahů a objemů probíraných těles
- aplikuje tyto vztahy na úlohy z praxe
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6. ročník
- při řešení úloh je schopen odhadnout výsledek a porovnat ho se skutečností
- převádí jednotky objemu
- načrtne sítě probíraných těles
- při sestrojování klade důraz na grafickou úpravu
- provede náčrtek základních těles
- naučí se pravidla zobrazování těles v rovině
- dbá na kvalitu rýsování

Matematika

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Desetinná čísla a zlomky
Celá čísla a racionální čísla

Desetinná čísla a zlomky
Poměr
Procenta
Poměr

Procenta

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- rozlišuje číselný obor přirozených, celých a racionálních čísel
-zobrazí dané celé a racionální číslo na číselné ose
- porovnává celá a racionální čísla, určuje čísla opačná k danému číslu
- naučí se zpaměti pravidla pro počítání s celými a racionálními čísly
- provádí výpočty v oboru celých a racionálních čísel
- získané znalosti využívá při kvantitativním vyjádření vztahu celek - část

- dokáže dělit celek v daném poměru
- zmenšuje (zvětšuje) čísla v daném poměru
- s využitím měřítka určí skutečnou vzdálenost
- řeší úlohy na výpočet počtu procent, procentové části a základu
- při výpočtech účelně využívá kalkulátor, co nejpřesněji odhaduje výsledky
-užívá procent ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek - část
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Pravoúhlá soustava souřadnic
Přímá a nepřímá úměrnost

Rovinné útvary

Trojúhelník, shodnost trojúhelníků
Středová souměrnost

Prostorové útvary

7. ročník
- pracuje s pravoúhlou soustavou souřadnic
- určí, zda daný vztah je nebo není úměrnost
- rozliší přímou a nepřímou úměrnost
- při řešení úloh aplikuje trojčlenku
- rozlišuje různé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků
- definuje vlastnosti probíraných rovinných útvarů
- naučí se zpaměti základní vztahy pro výpočet obvodů a obsahů probíraných
obrazců
- aplikuje tyto vztahy na úlohy z praxe
- při výpočtech využívá odhad
- převádí jednotky délky a obsahu
-změří sám potřebné údaje a s jejich pomocí vypočítá obvod a obsah
- vytvoří náčrtek daného obrazce
- získané znalosti o rovinných útvarech využívá při jejich sestrojování
- při konstrukcích trojúhelníků využívá věty o shodnosti
- dbá na kvalitu rýsování
- naučí se zpaměti věty o shodnosti trojúhelníků
- naučené věty aplikuje při určování shodných a neshodných útvarů
- definuje vlastnosti středové souměrnosti
- aplikuje tyto vlastnosti na konkrétních příkladech
- rozliší pojmy vzor a obraz
- pozná středově souměrné útvary
- určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného útvaru
- pozná a popíše základní tělesa
- naučí se zpaměti základní vztahy pro výpočet obsahů a objemů probíraných těles
- aplikuje tyto vztahy na úlohy z praxe
- při řešení úloh je schopen odhadnout výsledek a porovnat ho se skutečností
- převádí jednotky objemu
- využívá kalkulátor
- dokáže načrtnout sítě probíraných těles
- při sestrojování klade důraz na grafickou úpravu
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7. ročník
- dbá na kvalitu rýsování
- provede náčrtek základních těles
- naučí se pravidla zobrazování těles v rovině
- dbá na kvalitu rýsování

Matematika

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Druhá mocnina a odmocnina
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Číselný a algebraický výraz

Lineární rovnice

Slovní úlohy

Základy statistiky Aritmetický průměr

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vyvodí pravidlo pro určování druhé mocniny a odmocniny
- užívá ho ve výpočtech
-aplikuje pojem proměnná
- pomocí proměnné matematizuje jednoduché reálné situace
- při určování hodnoty výrazu účelně využívá kalkulátor
- aplikuje pravidla pro počítání s mnohočleny a aplikuje je na další příklady
- naučí se zpaměti vzorce
- aplikuje naučené vzorce na konkrétní příklady
- řeší rovnice
- aplikuje naučené postupy na konkrétní příklady
- matematizuje jednoduché reálné situace
- odhaduje reálnost výsledků
- analyzuje jednoduché problémy
- matematizuje jednoduché reálné situace
- pomocí znalostí určitých matematických postupů se snaží najít řešení
- odhaduje reálnost výsledků
- účelně využívá kalkulátor
- vyhledává různé statistické údaje
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Základy statistiky
Kruh
Kružnice

osa úsečky
osa úhlu
kružnice
rovnoběžky
Válec

Rovnice, slovní úlohy
Konstrukční úlohy
Kruh, kružnice, válec

Pythagorova věta

8. ročník
- porovnává je navzájem
- jednoduché údaje znázorňuje graficky
- navzájem srovnává datové soubory
- naučí se zpaměti základní vztahy pro výpočet obvodů a obsahů probíraných
rovinných útvarů
- s použitím vzorců vypočítá obvod a obsah
- aplikuje vztahy na úlohy z praxe
- převádí jednotky délky a obsahu
- při výpočtech využívá odhad
- popíše množiny bodů
- využívá pojem množina k charakterizování útvaru
- využívá pojem množina k řešení polohových i nepolohových úloh
- dodržuje základní postupy při řešení konstrukčních úloh
- dbá na grafickou úpravu
- jmenuje vlastnosti rovinných útvarů
- charakterizuje jednotlivá tělesa, nachází rozdíly mezi nimi
- naučí se zpaměti vzorce pro výpočet povrchu a objemu
- tyto vztahy aplikuje na úlohy z praxe
- odhaduje co nejpřesněji výsledky
- účelně využívá kalkulátor
- převádí jednotky objemu a povrchu
- získané poznatky využije k náčrtu a k sestrojení sítě těles
- při sestrojování klade důraz na grafickou úpravu
- získané poznatky o vlastnostech prostorových útvarů využije k jejich náčrtu
- správně zobrazuje tělesa
- dbá na kvalitu rýsování
- provede rozbor úlohy
- aplikuje předchozí znalosti
- rozvíjí logické úvahy vedoucí k řešení problému
- hledá různá řešení problémů
- ke konečnému řešení účelně využívá kalkulátor
- provádí odhady a posuzuje reálnost situace
- využívá získaných poznatků při výpočtech v pravoúhlém trojúhelníku
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8. ročník
- aplikuje naučené postupy ve slovních úlohách

Matematika

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Finanční matematika

Lomený výraz

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy rovnic

Slovní úlohy

Funkce

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- užívá procenta ke kvantitativnímu
vyjádření vztahu celek - část
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
- řeší úlohy z praxe aplikací jednoduchého úrokování
- využívá vzorců k rozkladu a vytýkání
- seznámí se s pojmem lomený výraz
- určuje, za jakých podmínek má výraz smysl
- provádí dle svých schopností početní operace s lomenými výrazy
- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech,
provádí zkoušku řešení
- aplikuje metodu dosazovací a sčítací při řešení soustav dvou lineárních rovnic
- aplikuje naučené postupy ve slovních úlohách
- účelně využívá kalkulátor
- analyzuje jednoduché problémy
- matematizuje jednoduché reálné situace
- pomocí znalostí určitých matematických postupů se snaží najít řešení
- odhaduje reálnost výsledků
- účelně využívá kalkulátor
- aplikuje zobrazení bodu v PSS
- používá pojem funkce
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Goniometrické funkce

Podobnost
Tělesa
Jehlan, kužel, koule

Nestandardní aplikační úlohy

9. ročník
- rozlišuje lineární funkci, přímou a nepřímou úměrnost, kvadratickou funkci
- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce
- užívá funkční vztahy při řešení úloh
- naučí se zpaměti definice goniometrických funkcí
- využívá získaných poznatků při aplikaci výpočtu v pravoúhlém trojúhelníku
- rozliší shodné a podobné útvary
- aplikuje věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách
- nachází rozdíly mezi vlastnostmi těles
- naučí se zpaměti vzorce pro výpočet povrchu a objemu
- tyto vztahy aplikuje na úlohy z praxe
- odhaduje co nejpřesněji výsledky
- účelně využívá kalkulátor
- převádí jednotky objemu a povrchu
- získané poznatky využije k náčrtu a k sestrojení sítě těles
- při sestrojování klade důraz na grafickou úpravu
- získané poznatky o vlastnostech prostorových útvarů využije k jejich náčrtu
- správně zobrazuje tělesa
- dbá na kvalitu rýsování
- provede rozbor úlohy
- aplikuje získané znalosti a s jejich pomocí se snaží řešit danou úlohu
- účelně využívá kalkulátor
- provede rozbor úlohy
- aplikuje předchozí znalosti
- rozvíjí logické úvahy vedoucí k řešení problému
- hledá různá řešení problémů
- ke konečnému řešení účelně využívá kalkulátor
- provádí odhady a posuzuje reálnost situace
- provede rozbor úlohy
- kombinuje a hledá různá řešení úloh
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5.5 Informatika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Informatika

Informační a komunikační technologie
Předmět Informatika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační
technologie RVP ZV.
Informační a komunikační technologie vede žáky k osvojení základních dovedností práce s výpočetní
technikou, k rychlému vyhledávání a zpracování informací na internetu. Získané znalosti a dovednosti žáci
mohou využít ve všech ostatních předmětech při vyhledávání, zpracování a prezentování informací.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován v pátém a v šestém ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v učebně informatiky,
předmětu (specifické informace o předmětu třída je zpravidla rozdělena na polovinu.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Informační a komunikační technologie
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Vedeme žáky k zodpovědnosti za jeho vzdělávání (příprava na celoživotní vzdělávání)
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Vedeme žáky k samostatnosti
kompetence žáků
• Směřujeme žáky k výběru možných přijatelných způsobů dosažení cíle
• Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace na internetu
• Společně pracujeme s chybou
• Vedeme žáky k poznání smyslu a cíle učení a k posouzení vlastního pokroku
Kompetence k řešení problémů:
• Vedeme žáky k tomu, aby se problémů nebáli a k volbě vhodného způsobu jejich řešení
• Učíme žáky volbu vhodného způsobu řešení problémů
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Název předmětu

Informatika

•
•
•

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 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
• Podporujeme respektování ochrany autorských práv
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
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Učivo
Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zapne počítač a
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Informatika

5. ročník

Zásady bezpečnosti práce
Prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky
Jednoduchá údržba počítače

správným způsobem ho vypne
- popíše části počítače a přídavných zařízení
- používá důležité klávesy
na klávesnici
- vybere ke své práci vhodný program
Zásady bezpečnosti práce
- ohlásí závadu vyučujícímu
Prevence zdravotních rizik
- řídí se zásadami bezpečnosti práce
- uvede příklady zdravotních rizik spojených s dlouhodobým
využíváním výpočetní techniky
Ukládání dat – vytvoření vlastní složky
- vytvoří si vlastní složku,
kam ukládá svá data
Metody a nástroje vyhledávání informací
- dokáže se připojit k internetu
- využívá více portálů
Metody a nástroje vyhledávání informací
- pomocí internetu nalezne zadané informace
Formulace požadavku při vyhledávání na internetu
- formuluje požadavek při vyhledávání na internetu
Základní způsoby komunikace (e-mail,chat)
- odešle a přijme
e-mailovou zprávu
- používá chat
Základní funkce textového a grafického editoru
- při psaní textu aplikuje velikost, typ, barvu, řez písma
- namaluje obrázek v programu malování s užitím programem
nabízených funkcí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hledání rozdílu mezi informativním, zábavným a reklamním sdělením
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
naše vlast a Evropa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•

Kompetence k učení
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Informatika

6. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
Internet
Hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich
ověřování
Textový editor
Počítačová grafika
Program Malování a
Calisto
Rastrové a vektorové programy
Tabulkový editor Excel
Tabulky
Textový editor
Rastrové a vektorové programy
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační etika
Internet

Prezentace informací

ŠVP výstupy
- využívá vhodné oblasti portálů internetu k ověření informací
- pomocí internetu nalezne zadané informace
- při psaní textu aplikuje velikost, typ, barvu, řez písma
- namaluje obrázek
v zadaném programu
- vytvoří jednoduchou tabulku a graf
- používá jednoduché vzorce a funkce

- uspořádá text i obraz podle estetických a typografických principů

- vysvětlí zákony o duševním vlastnictví
- aplikuje získané informace z různých zdrojů
- porovná informace na různých portálech s informacemi v encyklopediích,
časopisech
- uspořádá získané informace do prezentace
- obhájí svou prezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
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5.6 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka

Člověk a jeho svět
Předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět RVP ZV.
V prvouce se žáci seznámí s nejbližším okolím bydliště a školy, poznávají sebe, učí se vnímat lidi a vztahy
mezi nimi (i v rodině) na základě vlastního prožitku, seznámí se s místně i časově vzdálenějšími osobami a
jevy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace je od 1. do 3. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách,
předmětu (specifické informace o předmětu na terase. Jsou uskutečňovány vycházky do okolí, do veřejné knihovny, na výstavy. Metody a formy práce
důležité pro jeho realizaci)
jsou: besedy, exkurze, skupinové práce, myšlenkové mapy, pokusy, pozorování, výukové pořady a
programy, dramatizace.
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Žáky vedeme k orientaci v čase
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Žáky vedeme k poznání a zažití všech vzdělávacích oblastí (témat) a podle svého zájmu k jejich
kompetence žáků
dalšímu rozvíjení
• Žáky vedeme k porozumění běžně užívaným termínům, znakům a symbolům
• Žáky vedeme k pochopení podstaty zdraví, příčinách nemocí a úrazů a jejich prevenci, osobní
hygieny
• Žáky vedeme k umění vnímavě pozorovat změny ročních období živé a neživé přírody
Kompetence k řešení problémů:
• Žáky vedeme ke dbaní o svoji bezpečnost a zdraví nejen své, ale i druhých
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Název předmětu

Prvouka

•

Žáky vedeme k osvojení a uvážlivého řešení různých situací (např. ohrožení života, nebezpeční lidé,
nebezpečí osamoceného pohybu v krajině a nebezpečí léků)
• Žáky vedeme ke zlepšování svého prostředí (estetika, ekologie)
Kompetence komunikativní:
• Žáky vedeme k dovednosti použít komunikační prostředky
• Žáky vedeme k rozšiřování slovní zásoby a jejímu postupnému výstižnému vyjadřování
• Žáky vedeme k umění pojmenovat pozorovanou skutečnost a prezentovat ji (mluveným slovem,
výtvarně, tabulkou, grafem apod.)
• Žáky vedeme k umění vyslechnout výstupy dalších osob, porozumění jim a položit otázky
• Žáky vedeme k orientaci v různých druzích textu, obrazové materiálu (atlasy, klíče, …) a reakci na
ně
Kompetence sociální a personální:
• Učíme žáky orientovat se v rodinných vztazích
• Žáky vedeme k umění práce ve skupině
• Žáky vedeme ke spolupráci při řešení problémů
• Žáky vedeme k respektování názoru druhé osoby
• Žáky vedeme ke slušnému chování
Kompetence občanské:
• Učíme žáky orientovat se v profesech a činnostech lidí
• Žáky vedeme k odmítání útlaku a hrubého zacházení
• Žáky vedeme k aktivní ochraně přírody (třídění odpadu, sázení stromů, atd.)
• Žáky vedeme k pochopení důležitost respektování pravidel (dopravní – cesta do školy, …)
• Žáky vedeme ke znalosti okolí a významných měst, orientaci (i podle světových stran)
Kompetence pracovní:
• Žáky vedeme k utváření pracovních návyků v samostatné a skupinové (týmové) činnosti
• Žáky vedeme k práci s nejběžnějšími nástroji a přístroji a k bezpečnému zacházení s nimi
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Prvouka

1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Domov
Škola
Bydliště
Riziková místa a situace
Rodina
Pravidla slušného chování
Ohleduplnost
Etické zásady
Práce a volný čas

Denní režim
Hodiny
Orientace v čase
Lidové zvyky
Roční období
Rozmanitost přírody
Živá a neživá příroda
Pravidla hygieny
Lidské tělo
Stavba těla

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- řekne adresu svého bydliště a školy
- zvládne s pomocí cestu do školy a zpět
- pojmenuje nástrahy v nejbližším okolí
- vyjmenuje členy rodiny
- pojmenuje role a vztahy v rodině
- vyjmenuje pravidla slušného chování
- aplikuje je v běžném životě
- toleruje přednosti i nedostatky spolužáků
- ví, jaká povolání vykonávají rodiče
- pojmenuje povolání
- vlastními slovy vyjádří rozdíl mezi dobře a špatně odvedenou prací
- vyjmenuje části dne
- přiřazuje činnosti k režimu dne
- určuje čas s přesností na celé hodiny
- vysvětlí rozdíl mezi narozeninami a svátkem
- řekne datum svého narození
- přiřadí lidové zvyky k ročním obdobím
- vyjmenuje roční období
- popíše změny v přírodě
- seskupí související přírodniny
- přiřazuje obrázky k názvům přírodnin
- vyjmenuje části těla
- dodržuje pravidla hygieny
- udržuje pořádek a čistotu
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Prvouka

1. ročník

Pravidla bezpečnosti
Pravidla silničního provozu

- dodržuje pravidla bezpečnosti
- neohrožuje své zdraví ani zdraví jiných
- vysvětlí základní pravidla účastníků silničního provozu
- rozliší tel. čísla integrovaného záchranného systému

Telefonní čísla
Integrovaného
záchranného systému
Mimořádné události
- dbá pokynů dospělých
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví
při mimořádných
Čísla tísňového volání
událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjet spolupráci s jinými lidmi (spolužáky)
Prvouka

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Okolí bydliště a školy
Okolí bydliště a školy
Vhodná a nevhodná místa pro hru
Rodina, role členů rodiny
Práva a povinnosti členů rodiny
Významné události v
rodině

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- popíše cestu do školy
- rozezná a popíše možné nástrahy v nejbližším okolí
- popíše, co se změnilo v nejbližším okolí
- vybere sousední města a vesnice svého bydliště
- vyjmenuje příslušníky rodiny (členy)
- popíše vztahy mezi nimi
- vypráví, jak slaví narozeniny, svátky v rodině a zdůvodní, proč je slaví
- respektuje spolužáky v přirozených odlišnostech
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Prvouka

2. ročník

Soužití lidí, mezilidské
vztahy, vzájemná pomoc
Zvládání vlastní emocionality
Práce fyzická a duševní
- vysvětlí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Zaměstnání
Hodiny
- čte hodiny s přesností na čtvrt hodiny
Orientace v čase, časový řád
- rozlišuje události v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Orientace v čase, časový řád
- zná svůj datum narození
Lidové zvyky
- časově zařadí lidové zvyky
Měsíce v roce
- vyjmenuje lidové zvyky
Kalendář, rok, roční
- vyjmenuje měsíce v roce
období
- charakterizuje změny počasí v průběhu roku
Počasí
- porovná viditelné jevy v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Živá příroda
- rozliší jednotlivé skupiny živé přírody
Přírodní společenstva
- vyjmenuje příklady výskytu organismů ve společenstvech
Režim dne
- dodržuje pravidla hygieny
Hygienické návyky
- rozlišuje zdravou a nezdravou stravu
Zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsob uchování potravin, vhodná
- třídí odpad
skladba stravy, pitný režim
Zásady bezpečného a
- uplatňuje zásady bezpečného chování
ohleduplného chování
- neohrožuje zdraví své a zdraví jiných
Základní pravidla
- uvádí příklady řešení konfliktních situací
účastníků silničního
- dodržuje základní pravidla účastníků silničního provozu
provozu
Zásady bezpečného a
- uvede způsoby chování při setkání s neznámými jedinci
ohleduplného chování
- na modelové situaci předvádí, na koho se obrátí v případě ohrožení či nebezpečí
Správný způsob volání na
tísňovou linku
- předvede na modelové situaci komunikaci s operátorem tísňové linky
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená, postup v případě ohrožení
- postupuje podle pokynů dospělých při mimořádných událostech
(varovný signál, evakuace, zkouška sirén)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Prvouka

2. ročník
integrace jedince v rodinných vztazích
zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

Prvouka

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Okolí bydliště a školy
Plán města
Okolí bydliště a školy
Obec, místní krajina

Živá a neživá příroda
Pravidla chování v přírodě
Pravidla slušného chování
Předcházení konfliktům
Obec, místní krajina
Kulturní, historické památky
Regionální pověsti, báje
Živá a neživá příroda

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vyhledá a zakreslí do plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo
- diskutuje o možných nebezpečích v nejbližším okolí
- zařadí svou obec do kraje
- vyhledá na mapě obec
- vyjmenuje významné orientační body
- uvede příklady toho, co by ve svém nejbližším okolí změnil a zdůvodní svůj výběr
- jmenuje sousední města a vesnice
- vysvětlí význam životního prostředí (přírody i společnosti) pro
člověka
- popíše pravidla chování v přírodě
- na modelové situaci uvede příklady řešení konfliktů ve třídě
- vyjmenuje a aplikuje pravidla slušného chování
- uvede některé významné rodáky
- vyhledá v dostupných zdrojích kulturní či historické památky
- vypráví některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
- objasní význam živé a neživé přírody pro člověka
- zařadí jednotlivé přírodniny do přírodních společenství
- určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků
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Prvouka

3. ročník

Látky a jejich vlastnosti
- realizuje jednoduché pokusy u skupiny známých látek
Měřidla
- na základě pokusu stanoví vlastnosti látek
Veličiny
- určuje hmotnost, objem, délku, teplotu
Zásady bezpečného
- dodržuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky
chování
- na modelovém chování předvádí správnou péči o své zdraví
Zdraví
Základní funkce a projevy
lidského těla
Zásady bezpečného chování
- dramatizuje chování, které je v souladu s pravidly slušného a bezpečného chování
Prevence nemoci a úrazů
První pomoc při drobných
- dramatizuje situace odmítnutí nepříjemné komunikace a požádání o pomoc pro
poraněních
sebe či jiné dítě
Pravidla účastníků
silničního provozu
Dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních
prostředcích (bezpečnostní prvky)
Zásady bezpečného
- předvede způsoby chování při setkání s neznámými jedinci
ohleduplného chování
- vybere ze souboru obrázků příklady bezpečného chování
Ochrana osob
Mimořádné události
- uvede příklady, jak se lidé mohou v průběhu života dostat do svízelné životní
Požáry (příčiny a prevence vzniku požáru, ochrana a evakuace při požáru)
situace a proč potřebují pomoci, jak poskytnou v rámci svých
Integrovaný záchranný systém
možností první pomoc (mimořádné situace)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost člověka a jeho zvláštnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
voda
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5.7 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Předmět vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět RVP ZV. V
přírodovědě se žáci seznámení se Zemí (jako součástí Sluneční soustavy), budou objevovat rozmanitost a
proměnlivost živé a neživé přírody.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace je od 4. do 5. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách,
předmětu (specifické informace o předmětu na terase. Jsou uskutečňovány vycházky do okolí, do veřejné knihovny, na výstavy. Metody a formy práce
důležité pro jeho realizaci)
jsou: besedy, exkurze, skupinové práce, myšlenkové mapy, pokusy, pozorování, výukové pořady a
programy, dramatizace.
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Žáky vedeme k orientaci v čase, k vnímání přírody a jejích proměn
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Žáky vedeme k poznání a zažití všech vzdělávacích oblastí (témat) a podle svého zájmu k jejich
kompetence žáků
dalšímu rozvíjení
• Žáky vedeme k hledání souvislostí mezi historickými, kulturními, přírodovědnými a zeměpisnými
informacemi
• Žáky vedeme k práci s informacemi orientovat
• Žáky vedeme k porozumění běžně užívaným termínům, znakům a symbolům
• Žáky vedeme k pochopení podstaty zdraví, příčin nemocí, úrazů a jejich prevenci, osobní hygieny
Kompetence k řešení problémů:
• Žáky vedeme k osvojení a uvážlivého řešení různých situací (např. ohrožení života, nebezpeční lidé,
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Přírodověda
nebezpečí osamoceného pohybu v krajině a nebezpečí léků)
• Žáky vedeme k umění přemýšlení o daném problému, zaujmutí k němu vlastnímu postoji, řešení ho
a zhodnocení výsledku
Kompetence komunikativní:
• Žáky vedeme k rozšiřování slovní zásoby a jejímu postupnému výstižnému vyjadřování
• Žáky vedeme k umění pojmenovat pozorovanou skutečnost a prezentovat ji (mluveným slovem,
výtvarně, tabulkou, grafem apod.)
• Žáky vedeme k umění vyslechnout výstupy dalších osob, porozumění jim a položit otázky
• Žáky vedeme k orientaci v různých druzích textu, obrazové materiálu (atlasy, klíče, …) a reakci na
ně
Kompetence sociální a personální:
• Žáky vedeme ke spolupráci při řešení problémů
• Učíme žáky pracovat ve skupinách
• Žáky vedeme k respektování názoru druhé osoby
• Žáky vedeme k umění zapojit se do diskuze
• Žáky vedeme ke slušnému chování
Kompetence občanské:
• Žáky vedeme k odmítání útlaku a hrubého zacházení
• Žáky vedeme k aktivní ochraně přírody (třídění odpadu, sázení stromů, atd.)
Kompetence pracovní:
• Žáky vedeme k utváření pracovních návyků v samostatné a skupinové (týmové) činnosti
• Žáky vedeme k práci s nejběžnějšími nástroji a přístroji a k bezpečnému zacházení s nimi
Přírodověda je ve 4. ročníku posílena o jednu disponibilní hodinu.

Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Přírodověda

4. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a druhy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti,
složení, proudění vzduchu,
význam pro život
Počasí
Nerosty a horniny
Půda

Vesmír
Sluneční soustava
Země, Slunce
Gravitační síla
Magnetická síla

ŠVP výstupy
- vyjmenovává a charakterizuje druhy vod
- rozliší vodu v různých skupenstvích
- uvádí podmínky nutné pro přechod z jednoho skupenství do druhého
- popíše koloběh vody
- uvede příklady měření objemu látek různého skupenství
- jmenuje základní jednotky a měřidla objemu
- převádí jednotky objemu
- uvede příklady proudění vzduchu
- definuje pojem počasí
- rozpozná základní ikony počasí
- namaluje nebo popíše základní ikony počasí
- uvede měřidla teploty
- odečítá hodnoty z teploměru
- zapíše a přečte jednotku teploty
- jmenuje druhy srážek
- uvede rozdíl mezi horninou a nerostem
- třídí horniny a nerosty
- charakterizuje některé horniny a nerosty
- vysvětlí vznik půdy
- jmenuje a popíše druhy půd
- vysvětlí vznik humusu
- uvede možnosti péče o půdu
- jmenuje planety Sluneční soustavy
- definuje rozdíl mezi planetou a hvězdou
- řekne příklady souhvězdí
- objasní pojem stmívání a svítání
- vysvětlí příčiny střídání dne a noci
- popíše směr stínů během dne
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Přírodověda

4. ročník
- jmenuje další vesmírná tělesa
- popíše stavbu Země
- řekne základní informace o Slunci
- charakterizuje planetu Zemi
- popíše působení gravitační síly Slunce na Zemi a ostatní planety Sluneční soustavy

Přírodní společenství - voda, les

Houby
Rostliny
Živočichové

Proudění vzduchu
Půda – filtrace
Části květu
Magnetismus – vzájemné působení magnetů
Varovné signály
Nebezpečné látky
rizikové situace

- jmenuje látky, na které působí a nepůsobí magnetická síla
- popíše příklady působení magnetické síly (magnet – magnet, magnet – různé
látky)
- jmenuje rostliny a živočichy nacházející se v lese/ ve vodě
- uvede základní údaje o některých rostlinách a živočiších (voda/ les)
- popisuje jednotlivá lesní patra
- uvede potravní řetězce
- uvede významy lesa/ vodních ploch
- vysvětlí význam ochrany lesa/ vody
- jmenuje podmínky a projevy života
- vysvětlí příjem vody a potravy u hub, rostlin a živočichů
- jmenuje podmínky fotosyntézy
- porovná způsob dýchání hub, rostlin a živočichů
- uvede příklady živočichů dýchajících plícemi, žábrami a vzdušnicemi
- popíše základní princip pohlavního rozmnožování
- porovná způsob rozmnožování hub, rostlin a živočichů
- uvede příklady možností pohybu rostlin
- porovná způsob pohybu hub, rostlin a živočichů
- užívá ke třídění organismů jednoduché klíče a atlasy
- určí vybrané druhy hub, rostlin a živočichů
- popíše stavbu těla u jednotlivých skupin živočichů (obratlovci, hmyz)
- provede jednoduchý pokus
- naplánuje a zdůvodní postup
Vyhodnotí a vysvětlí výsledek pokusu
- jmenuje rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi
- rozpozná druhy varovných signálů
- jmenuje mimořádné události spojené s přírodními vlivy
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Přírodověda

4. ročník

čísla tísňového volání
Ochrana a evakuace při požáru
Integrovaný záchranný systém
Zásady první pomoci

- popíše, jak se zachová v případě nebezpečí
- jmenuje zásady první pomoci při úrazu (zlomenina, odřenina, popálenina,…)
- zdramatizuje volání policie, hasičů a lékařské pomoci
- rozlišuje označení nebezpečných látek
- rozpozná obsah evakuačního zavazadla
- uvede rozdíly mezi člověkem předvěkým a dnešním
- uvede příklady odlišností člověka a ostatních živočichů
- popíše součásti kosterní soustavy
- uvede druhy spojení kostí
- na modelu ukáže a jmenuje základní svalové skupiny
- vyjmenuje orgány jednotlivých orgánových soustav a stručně charakterizuje jejich
funkci
- porovnává základní stavbu a funkce těla muže a ženy
- rozlišuje pohlavní znaky muže a ženy
- vysvětlí princip lidské reprodukce
- porovnává jednotlivá stádia ve vývoji jedince
Vývojové etapy v životě člověka
Rozmnožování
Vývoj dítěte

Člověk
Lidské tělo
Orgánové soustavy

Vývojové etapy v životě člověka
Rozmnožování
Vývoj dítěte
První pomoc
Ošetření při úrazu
Dopravní výchova
Návykové látky
Nemoci a prevence
Nemoc - úraz
Tísňové volání
První pomoc

- jmenuje běžné nemoci a jejich příznaky
- navrhuje způsoby ochrany sebe a svého okolí před bakteriemi a viry
předvede, jak účinně přivolat pomoc při úrazu
- ošetří drobná poranění
- rozpozná život ohrožující poranění
- předvede na modelové situaci základy první pomoci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les

Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•

Kompetence k učení
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Přírodověda

5. ročník

•
•
•
•
•
Učivo
Přírodní společenství pole / u lidských obydlí

Podnebí
Podnebné pásy

Ekologie
ZOO, Botanické zahrady,
CHKO, NP
Ohrožené rostliny a
živočichové
Energie a její úspora,
elektrárny

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- jmenuje a třídí plodiny pěstované na poli
- uvede plodiny pěstované v různých zemědělských oblastech
- uvede základní informace o některých polních plodinách
- rozlišuje pojmy plevel a škůdce a některé jmenuje
- uvede příklad řetězce přírodnina /surovina/ výrobek
- jmenuje a stručně charakterizuje živočichy žijící na poli / u lidských obydlí
- řekne příklad potravního řetězce
- uvede činnosti spojené s péčí o sad
- porovná život volně žijících a hospodářských zvířat
- jmenuje hospodářská zvířata a užitek z nich
- jmenuje ovoce pěstované u nás a v tropických zemích
- uvede příklady okrasných a pokojových a užitkových rostlin pěstovaných u
lidských obydlí
- vysvětlí pojem podnebí
- uvede rozdíl mezi pojmy podnebí, počasí
- uvádí příklady různých typů podnebí na Zemi
- jmenuje a na mapě a na globusu ukazuje podnebné pásy
- charakterizuje jednotlivé podnebné pásy ( podnebí, rostliny, živočichové)
- jmenuje zásady třídění odpadu
- jmenuje příklady bioodpadu
- vysvětlí pojem recyklace
- vysvětlí negativní vlivy zásahu člověka do přírody
- navrhne způsob skladování léků a čisticích prostředků v domácnosti
- podle ikon na obalech nejen čisticích prostředků rozpozná typ nebezpečí
- vyjmenuje některé ZOO a Botanické zahrady v ČR a vysvětlí jejich význam
- vysvětlí význam ochrany přírody v souvislosti s ochranou rostlin a živočichů
- porovná výhody a nevýhody jednotlivých typů elektráren

131

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Přírodověda

Věda a technika
Elektřina

Lidské tělo
Péče o zdraví, zdravá výživa
Osobní bezpečí
Potravní pyramida
Imunitní systém

Denní režim
Rizika ohrožení
Dopravní výchova
Integrovaný záchranný
systém
Návykové látky a zdraví
Péče o zdraví
Duševní hygiena

5. ročník
- vyhledá v mapě výskyt energetických surovin a polohu elektráren
- jmenuje, jakým způsobem lze šetřit elektrickou energií a vodou v domácnosti a ve
škole
- uskuteční jednoduchý pokus
- rozhodne a vysvětlí postup
- zhodnotí a vyjádří vlastními slovy výsledek pokusu
- na základě pokusu roztřídí předměty na vodiče a nevodiče
- při zakreslování elektrického obvodu používá schematické značky
- sestaví a zakreslí jednoduchý elektrický obvod
- jmenuje druhy energie
- uvede příklady přeměny energie
- zdůvodní význam elektrické energie
- jmenuje pozitivní a negativní důsledky působení sluneční energie
- jmenuje základní funkce a projevy lidského těla
- popíše zdravý způsob života
- jmenuje, co ohrožuje zdraví člověka
- navrhne způsob prevence před nákazou bakteriemi z vody, potravy, vzduchu a
půdy
- uvede příklady, kdy se může setkat s plísněmi a kvasinkami
- uvede příklady využití ušlechtilých plísní a kvasinek
- charakterizuje pojem imunitní systém
- sestaví a vysvětlí vlastní potravní pyramidu
- sestaví svůj denní režim s ohledem na své okolí
- popíše průběh dne
- popíše, jak se zachová v případě život ohrožujících nebezpečí
- řeší správně dopravní situace
- pozná základní dopravní značky a vysvětlí jejich význam
- uvede příklady návykových látek
- předvede, jak odmítne návykovou látku
- jmenuje základní postupy (prvky) při dodržování hygieny
- uvede možná rizika hraní na automatech, počítačích
- vysvětlí nebezpečí komunikace prostřednictvím počítače

132

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Přírodověda

5. ročník

Evakuace
Evakuační zavazadlo
Signály
Zdravověda
Integrovaný záchranný
systém
První pomoc
Tísňové linky
Základy sexuální výchovy
Pravidla slušného chování
Rodina a partnerství
Sexuální a jiné zneužívání

- v projektovém dni předvede schopnost reagovat v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka

- ošetří nasimulovaná drobná poranění
- zdramatizuje volání lékařské pomoci
- chová se ohleduplně k druhému pohlaví
- orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování v daném věku
- uvede různé způsoby zneužívání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
důvody a způsoby ochrany biologických druhů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na Zemi

5.8 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Vlastivěda
Předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět RVP ZV.
Ve vlastivědě se rozvíjí u žáků národní cítění a kladný vztah k naší zemi a kulturnímu dědictví. Žáci se
seznámí s okolními státy Evropy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace je od 4. do 5. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách,
předmětu (specifické informace o předmětu na terase. Jsou uskutečňovány vycházky do okolí, do veřejné knihovny, na výstavy. Metody a formy práce
důležité pro jeho realizaci)
jsou: besedy, exkurze, skupinové práce, myšlenkové mapy, pokusy, pozorování, výukové pořady a
programy, dramatizace.
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Žáky vedeme k poznání a zažití všech vzdělávacích oblastí (témat) a podle svého zájmu k jejich
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
dalšímu rozvíjení
kompetence žáků
• Žáky vedeme k hledání souvislostí mezi historickými, kulturními, přírodovědnými a zeměpisnými
informacemi
• Žáky vedeme k dovednosti orientovat se v informacích a pracovat s nimi
• Žáky vedeme k porozumění běžně užívaným termínům, znakům a symbolům
• Žáky vedeme k vyhledávání (i umět vyhledat) další zdroje informací
• Žáky vedeme k umění vnímavě pozorovat svět
Kompetence k řešení problémů:
• Žáky vedeme k umění přemýšlení o daném problému, zaujmutí k němu vlastnímu postoji, řešení ho
a zhodnocení výsledku
Kompetence komunikativní:
• Žáky vedeme k rozšiřování slovní zásoby a jejímu postupnému výstižnému vyjadřování
• Žáky vedeme k umění pojmenovat pozorovanou skutečnost a prezentovat ji (mluveným slovem,
výtvarně, tabulkou, grafem apod.)
• Žáky vedeme k umění vyslechnout výstupy dalších osob, porozumění jim a položit otázky
• Žáky vedeme k orientaci v různých druzích textu, obrazové materiálu (atlasy, klíče, …) a reakci na
ně
Kompetence sociální a personální:
• Žáky vedeme k umění práce ve skupině
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Název předmětu

Vlastivěda

•
•
•
•

Žáky vedeme ke spolupráci při řešení problémů
Žáky vedeme k respektování názoru druhé osoby
Žáky vedeme k umění zapojit se do diskuze
Žáky vedeme ke slušnému chování
Kompetence občanské:
• Žáky vedeme ke znalosti okolí a významných měst, orientaci (i podle světových stran)
• Žáky vedeme k pochopení důležitosti respektování občanských pravidel
Kompetence pracovní:
• Žáky vedeme k utváření pracovních návyků v samostatné a skupinové (týmové) činnosti
Vlastivěda

4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Poloha ČR v Evropě a ve světě
Sousední státy ČR
Povrch a vodstvo ČR

Světové strany
Kompas
Pojmy plán, mapa, glóbus
Druhy map

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- určí polohu ČR
-vyjmenuje a na mapě ukáže sousední státy ČR
-porovná rozlohu ČR se sousedními státy
-popíše povrch ČR
-popíše vodstvo ČR
-řekne a na mapě ukáže nejnižší a nejvyšší místo ČR
-určí světové strany na mapě
-určí světové strany v přírodě
-pracuje s kompasem
- určí druhy map
- umí rozhodnout, kterou mapu využije v praxi
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Základní mapové značky
Barvy na mapě
Nadmořská výška

Typy krajiny

Kulturní a přírodní památky ČR

Stát, administrativní členění ČR
Státní a obecní samospráva
Státní symboly
Karel IV
Korunovační klenoty
Armáda ČR

Školní řád
Řád školní jídelny
Pravidla silničního provozu
Základní vztahy mezi lidmi
Etiketa
Pravidla slušného chování
Rizikové situace
Formy vlastnictví
Příjmy a výdaje domácnosti

4. ročník
- rozlišuje mezi plánem, mapou a glóbem
- rozlišuje základní mapové značky
- umí namalovat základní mapové značky
- vysvětlí využití barev na mapě
- vysvětlí pojem nadmořská výška
- popíše prvky krajiny a typy krajiny v okolí své školy
- rozliší prvky utvářené v dávné minulosti a ty, které vznikly nedávno
- vyjmenuje a porovná jednotlivé typy krajiny
- rozliší kulturní a přírodní krajinu
- charakterizuje pojmy rekreace, turistika a cestovní ruch
- popíše možné turistické aktivity ve svém okolí
- vysvětlí rozdíl mezi kulturní a přírodní památkou
- definuje, co je stát
- ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko
- ukáže na mapě a pojmenuje kraje ČR
- vysvětlí funkce státu
- uvede příklady státních institucí
- vysvětlí pojem obecní samospráva
- rozpozná státní symboly
- vyjmenuje státní symboly
- uvede příklady užití státních symbolů v praxi
- rozpozná české korunovační klenoty
- vyjmenuje české korunovační klenoty
- uvede, při jakých činnostech armáda ČR pomáhá
- řídí se pravidly slušného chování
- aktivně se účastní dramatických her nebo zaměřených na vztahy mezi lidmi
- uvede příklady situací nebo míst, kde se dodržují jednotná pravidla
- charakterizuje rizikovou situaci
- zná a dodržuje základní pravidla silničního provozu

- uvede příklady různých forem vlastnictví
- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácení peněz
- popíše příjmy a výdaje domácnosti v modelové rodině
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4. ročník

- porovná příjmy a výdaje na modelové situaci
Obec (město), minulost a současnost obce (města)
- připraví dotazník zjišťující problémy v obci, kde žije
Obecní samospráva
- navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
Význačné budovy a zájmové spolky obce
- vyjmenuje významné památky obce
- rozpozná je na obrázku
- uvede některé zájmové spolky obce
Časová osa
- orientuje se v kalendáři
Kalendář
- vyznačí osobní údaje na časové ose
Počítání času na staletí, tisíciletí; letopočet (období před naším letopočtem/našeho - pracuje s pojmy století, tisíciletí, letopočet
letopočtu)
- řadí události podle časových údajů
Řazení historických událostí
- vyznačí různé události na časové ose
- z letopočtu odvodí, o jaké století se jedná
Archeologické nálezy, hmotné prameny
- vyhledává informace v různých informačních zdrojích
Význam muzeí v regionech
- rozpozná historické objekty v místě bydliště a jeho okolí
Začátky písemnictví, písemné prameny
- uvede význam chráněných památek
Kulturní památky a technické památky
Keltové, Slované na našem území
- uvede názvy kmenů, které žily na našem území
Pravěk, středověk, novověk
- vyjmenuje základní životní potřeby člověka v současnosti a porovná je s minulostí
Konstantin a Metoděj, křesťanství
Svatý Václav – Patron české země
- porovná způsob života v období pravěku, středověku a novověku
Karel IV.
- uvede význam příchodu Cyrila a Metoděje na naše území
Rudolf II.
- uvede, kdo byl kníže Václav a proč je Patronem české země
Historické stavby v regionu
- popíše význam Karla IV.
- uvede příklady některých staveb Karla IV.
- pojmenuje historické stavby regionu
Historická období našich dějin
- popíše způsob života našich předků na základě obrázků
- porovná život předků s dnešní dobou
Státní svátky a významné dny
- vysvětlí historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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Vlastivěda

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
ČR – stručná charakteristika krajů
Rejstřík
Evropa
Státy Evropy
Světadíly

Kontinenty, světadíly, státy, oceány

Většina a menšiny
Práva menšin
Základní sociální problémy Svoboda vyznání
Úloha médií v demokracii
Rozlišování faktů a názorů Manipulativní formulace
Principy demokracie
Tolerance
Základní lidská práva
Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
Hotovostní a bezhotovostní forma peněz

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede, co je pro jednotlivé kraje typické
-vyhledá místa podle rejstříku
- určí polohu Evropy na mapě i glóbu
- ukáže a pojmenuje největší poloostrovy a ostrovy
- porovná počty obyvatel v evropských zemích
- popíše povrch
- popíše podnebí
- popíše jednotlivé typy krajin
- rozliší pojmy kontinent, světadíl, stát
- určí světové strany v jednotlivých kontinentech, světadílech a státech
- pozná a pojmenuje kontinenty, světadíly a oceány
- popíše povrch kontinentů
- rozliší barvy na mapě
- uvede nejvýše a nejníže položená místa
- na mapě vyčte konkrétní názvy (hor, vrcholů, nížin apod.)
- uvede příklady několika menšin žijících v ČR
- uvede základní problémy menšin
- navrhne příklady řešení vedoucích k lepšímu soužití různých kultur
- uvede příklady médií
- vysvětlí význam médií v demokratické společnosti
- rozlišuje informace a názory
- pojmenuje nevhodné chování
- zaujme vlastní postoj k takovému chování, jednání
- rozliší vlastnictví soukromé a společné
- rozliší hmotný a nehmotný majetek
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Vlastivěda

5. ročník

Způsoby placení
Banka jako správce peněz, úspory, půjčky

- vysvětlí, proč spořit
- uvede, jak si půjčit a vracet dluhy
- vysvětlí rozdíl mezi půjčkami a úsporami
- hotovostní a bezhotovostní platba
- srovnává a hodnotí způsob života v průběhu posledních 100 let
- vysvětlí důvod oslav osvobození Československa
- vlastními slovy převypráví pověsti regionu

T. G. Masaryk
Moderní doba
17. listopad 1989
Osvobození Československa
Pověsti plzeňského regionu
Život na našem území v minulosti
Významné události, významné osobnosti v naší historii
Historické prameny

- uvede příklady ze života našich předků na základě obrázků, textů
- porovná způsoby života v minulosti se současností
- pojmenuje významné dny našeho státu
- vysvětlí, proč jsou tyto dny významné
uvede místa, kde jsou uchovávány historické prameny
- zdůvodní význam muzeí, knihoven, galerií

5.9 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis
Člověk a společnost
Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV.
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 –
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Dějepis
Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého, lidské vztahy, Kooperace a kompetice –
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, Morální rozvoj
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika.
Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Důležité je poznávání dějů, skutků a
jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20.
století. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí, ale prostřednictvím minulosti
se lépe pochopí přítomnost. 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.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je zařazen jako povinný v 6., 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně. Výuka probíhá
předmětu (specifické informace o předmětu v kmenových třídách.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Vedeme žáky k vyhledávání informací a jejich třídění
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Rozvíjíme u žáků schopnosti rozlišovat podstatné od méně podstatného
kompetence žáků
• Vedeme žáky k dovednosti užívat termíny, znaky a symboly
Kompetence k řešení problémů:
• Společně se žáky vyhledáváme paralely mezi minulými a současnými událostmi a kriticky
porovnáváme s obdobnými či odlišnými jevy současnosti
• Motivujeme k přemýšlení o současných jevech a jejich příčinách
Kompetence komunikativní:
• Podporujeme u žáků formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů
• Motivujeme k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a k reakci na ně
Kompetence sociální a personální:
• Vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině
• Vedeme k respektování názorů druhých
• Učíme oceňovat názory druhých a hodnotit jejich přínos
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Dějepis

•
•
•

Motivujeme žáky k respektování našich tradic a k respektování kulturního a historického dědictví
Vedeme k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
Utváříme u žáků pozitivní hodnotový systém vycházející z historických zkušeností
Kompetence pracovní:
Podporujeme využívání získaných znalostí a dovedností v praxi
Dějepis

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Historické prameny
Význam předmětu
Historický čas a prostor
Muzea, archívy, knihovny
Časová osa
Historická mapa

Vznik a vývoj člověka

Změna způsobu života a obživy
Nové technologie výroby a vynálezy

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zařadí historický pramen podle místa, kde se uchovává (uvede příklady)
- vyjmenuje instituce věnující se minulosti
- jmenuje zdroje pro historické poznávání
- zapíše do časové přímky historické události
- na časové přímce vyhledává údaje
- za použití historické mapy sděluje podstatné
informace, které lze vyčíst z mapy
- identifikuje základní vývojové stupně člověka
- porovná, v čem se podoba a kvalita života měnila ve srovnání s předcházejícími
obdobími
- popíše způsob obživy
pravěkých sběračů a lovců a soužití lidí
- vysvětlí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství
- formuluje podmínky vzniku řemesel vlastními slovy
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Dějepis

6. ročník
- vyjádří, jak ovlivnilo využití kovů život člověka
- vyhledá v dostupných materiálech příklady
archeologických kultur u nás
- vyvodí souvislosti mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
- porovná vývoj v jednotlivých starověkých státech

České země v pravěku
Nejstarší státy
- charakteristické rysy
oblasti
- vývoj společnosti
- státní zřízení
- náboženské
představy
- počátek písma
- přínos starověkých
civilizací
Nejstarší státy
Řecko a Řím
Vývoj společnosti
Antická kultura
Náboženství v Římě
Řecko a Řím
- vývoj společnosti a
státního zřízení
- vojenská střetnutí

- vybere a popíše významné světové památky starověkých států
- prokáže, jak antická kultura ovlivnila Evropu a zbytek světa
- doloží souvislost judaismu a křesťanství
- doloží, čím byly osobnosti antiky přínosem pro evropskou civilizaci
- charakterizuje základní formy vlády
- vyvodí závěry, jak obranné a dobyvačné války ovlivnily život v antice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
základní principy demokratického politického systému
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Dějepis

7. ročník

•
•
•
•
Učivo
Stěhování národů
Francká říše
Vliv křesťanství na utváření raně středověkých států
Byzantská říše
Arabský svět a islám
Byzantská říše
Utváření centralizovaných středoevropských států
Velkomoravská říše
Český stát
Francie, Anglie, Svatá říše římská

Život ve středověku
- křesťanství
- střetávání církevní a
světské moci
Křížové výpravy
Středověké město a venkov
Románský sloh
Gotika

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- uvede důvody změn
v etnickém obrazu Evropy
- za pomoci mapy pojmenuje jednotlivé říše
- objasní příčiny vzniku jednotlivých raně středověkých států
- srovnává odlišnosti a podobnosti západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kultury,
hospodářství a náboženství
- vysvětlí příklady ovlivnění počátků českých dějin západní a východní kultury a
naopak
- najde rozdíly v postavení
českého státu v kontextu
západoevropského
civilizovaného okruhu
- odůvodní příčiny
vzájemného soupeření
středoevropských mocností
- popíše životní styl jednotlivých
společenských vrstev vyplývající
z praktikování křesťanství
- zdůvodní opodstatněnost
obrany křesťanské Evropy
proti rozpínavosti Turků
- porovná způsoby života
jednotlivých vrstev středověké společnosti a
jejich vzájemné vztahy
- shrne základní znaky
románské a gotické kultury
- uvede příklady románské
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Dějepis

7. ročník

a gotické kultury na našem území
Renesance
- zdůvodní změny přístupu
Reformace
člověka k víře a k základním hodnotám
- uvede příklady reformních církví a jejich dopad na společnost
- shrne základní znaky
renesance
- na příkladech doloží renesanční památky
- jmenuje významné osobnosti renesance
Husitství
- najde rozdíly ve vnímání
husitství u nás a ve světě
- zhodnotí úlohu reformátorů a Jana Husa
Zámořské objevy
- analyzuje příčiny a dopady zámořských objevů
Počátky dobývání světa - kolonialismus
- orientuje se na mapě
zámořských objevů a
interpretuje jednotlivé informace
Nástup Habsburků ve střední Evropě
- vysvětlí podstatu vzniku
habsburského soustátí
- charakterizuje postavení
českého národa v kontextu habsburské monarchie
Třicetiletá válka
- odvodí příčiny konfliktu
Náboženské války v Evropě
třicetileté války
- shrne její důsledky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
předsudky a vžité stereotypy
vztahy mezi kulturami
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
klíčové mezníky evropské historie
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Dějepis

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Anglie
Francie
Habsburská monarchie
Rusko
Barokní kultura

Osvícenství
Průmyslová revoluce
Anglie, Francie, Habsburská monarchie
Vznik USA
Francouzská revoluce
Napoleonské války
Národní obrození
Národní hnutí v Evropě
Německo a Itálie

Život na přelomu 19. stol.
Politické proudy
Technicko –vědecká revoluce

ŠVP výstupy
- vlastními slovy popíše
základní rysy státních zřízení

- shrne základní znaky
baroka
- uvede příklady památek u nás
- jmenuje významné osobnosti
- zhodnotí přístup člověka
k sobě a ke společnosti
- vysvětlí dopad nových objevů a technologií na
vývoj moderní společnosti
- vysvětlí boj o občanská práva v USA a v zemích Evropy

- na konkrétních jevech popíše přínos národního obrození
- sestaví časovou osu revolučních událostí v Evropě
- zhodnotí význam revolučních hnutí
- zdůvodní vznik Německa a Itálie
v kontextu evropských
událostí
- na příkladech doloží posun v postavení jednotlivých sociálních skupin
- porovná základní cíle a
program jednotlivých
politických a sociálních skupin
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Dějepis

8. ročník

-posoudí dopady technicko-vědecké revoluce na vývoj společnosti
Politické proudy – konzevativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus
- v poskytnutých materiálech vyhledá a poté jmenuje významné politické proudy a
charakterizuje je
Svět koncem 19. století a na počátku 20. století
- uvede základní znaky
Války mezi mocnostmi
vývoje v jednotlivých
Kolonialismus
částech Evropy
Militarismus
- provede rozbor příčin 1.
světové války
1. světová válka
- shrne vývoj na frontách 1. světové války
Říjnová revoluce
- zhodnotí výsledky
Vznik ČSR
1. světové války
- zaujme vlastní stanovisko ke zneužití vědy a techniky v kontextu 1. světové války
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
průmysl a životní prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
klíčové mezníky evropské civilizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Listina základních práv a svobod
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní setkávání
Dějepis

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
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Dějepis
ČSR ve 20. a 30. letech 20. století
USA x Německo
Hospodářská krize
Rusko, Itálie, Německo ve 20. a 30. letech
Válečná ohniska před 2. světovou válkou
2. světová válka

Holocaust
Genocida

Mnichov
Heydrichiáda
Protektorát
Odboj
Slovenský štát
Květnové povstání
Sféry vlivu supervelmocí
Studená válka
ČSR po 2. světové válce

Smlouvy o hospodářské a vojenské spolupráci

9. ročník
- posoudí přínosy a nedostatky demokratických systémů a doloží toto na
příkladech
- porovná totalitní systémy a uvede shody (podobnosti) a rozdíly
- vysvětlí příčiny nastolení
jednotlivých totalitních
systémů a jejich důsledky pro občanskou společnost
Hospodářská krize
Rusko, Itálie, Německo ve 20. a 30. letech
Válečná ohniska před 2. světovou válkou
2. světová válka
¨- na genocidě židovského
obyvatelstva prokáže
nepřijatelnost totalitních
systémů
-vlastními slovy popíše, co je to holocaust, jak se projevoval
- vyjádří vlastní názor k této problematice a podepře ho fakty
- na konkrétních událostech vysvětlí situaci
v ČSR za 2. světové války
-zaujme vlastní stanovisko k válečným událostem v ČSR opřených o fakta
-vymezí klíčové události vztahující se k ČSR za 2.sv.války

- vyvodí závěry z nového
rozdělení světa jako
důsledek 2. světové války
- na konfliktech studené války dokladuje snahu o definitivní rozdělení světa
- porovná postavení ČSR
v rámci východního bloku
-porovná vývoj zemí V a Z a popíše způsoby hospodářské, vojenské spolupráce
- identifikuje a vysvětlí
základní společenské
změny v ČSR
- prokáže, jak souvisí
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Dějepis

9. ročník

Rozpad ČSSR, SSSR
Vznik nových států ve střední a východní Evropě
Dekolonizace
Problémy etické,
hospodářské a sociální ve 3. světě
Problémy současnosti

společenské změny v ČSR s celosvětovým vývojem
-vyvodí příčiny rozpadu východního bloku
-určí, které státy vznikly a popíše možnosti spolupráce
- specifikuje postavení zemí třetího světa
- diskutuje o etických, hospodářských a sociálních problémech 3 světa

- vyjádří vlastní názory k problémům současného světa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
postavení národnostních menšin
projevy rasové nesnášenlivosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
klíčové mezníky evropské historie
mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní setkávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
identifikování postojů názorů autora v mediovém sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na společnost, politický život
role médií v politických změnách, v politickém životě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
příčiny a důsledky globalizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace
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5.10 Občanská výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Občanská výchova
Člověk a společnost
Předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství
RVP ZV.
Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s
jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a
poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých
životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem,
činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského
života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat
odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků,
posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě v
demokratické společnosti.
Vyučovací předmět je zařazen jako povinný v ročníku 6., 7., 8. a 9. s dotací 1 hodina týdně.

•

Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Vedeme žáky ke slušnému slovnímu projevu svých názorů
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Vedeme žáky k diskusi s konstruktivním řešením
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
• Učíme žáky řešit různé ekonomické situace v rámci rodiny a užšího lidského společenství
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Název předmětu

Občanská výchova
Kompetence komunikativní:
• Vedeme žáky ke společné i individuální práci spojené s domluvou
• Vedeme žáky ke slušné komunikaci
Kompetence sociální a personální:
• Vedeme žáky k práci i pro ostatní a začlenění do společnosti
• Zařazujeme individuální práci i kolektivní spolupráci
Kompetence občanské:
• Vedeme žáky k zodpovědnosti za svůj rodinný i občanský život
• Vysvětlujeme žákům fungování naší společnosti, státního zřízení a ekonomiky
Kompetence pracovní:
• Směřujeme žáky k zodpovědnému rozhodnutí o svém budoucím pracovním zařazení
• Vedeme žáky k objektivnímu sebepoznávání a k formování pozitivního rozvoje osobnosti

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Naše škola
Život ve škole - práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy
Důležité instituce
Zajímavá a památná místa
Významní rodáci

ŠVP výstupy
-vysvětlí nutnost pravidel ve škole, objasní své možnosti na jejich tvorbě a uvede
příklady, kdy se sám do života školy zapojuje
- spolupracuje s učitelem na vytváření pravidel práce v týmu
- vysvětlí nutnost ochrany kulturních památek a objasní i svůj přínos pro jejich
ochranu
- orientuje se v českých a křesťanských tradicích a snaží se je dle vlastních možností
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Občanská výchova

6. ročník

Místní tradice
Ochrana kulturních a přírodních památek, přírodních objektů a majetku
Státní správa a samospráva
Orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly
Pojem vlast a vlastenectví
Zajímavá a památná místa, co nás proslavilo
Významné osobnosti
Státní symboly
Státní svátky, významné dny
Nacionalismus, jeho projevy a nebezpečí
Práva dítěte a jejich ochrana
Úprava práv dítěte v dokumentech

udržovat
- zná zásady voleb, analyzuje svůj postoj k volbám a vyjádří ho; uvědomuje si i své
budoucí zapojení do tohoto systému
- vysvětlí, co pro něho znamená vlast, dokáže odůvodnit, nač může být hrdý

- zdůvodní svůj postoj k nacionalismu a prokáže jej svým chováním ve škole i v
osobním životě
- na příkladech zdůvodní potřebu dodržování jednotlivých práv dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
škola jako partnerství a demokratické společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
formy participace žáků na životě místa, komunity
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
Listina základních lidských práv a svobod
Občanská výchova

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vysvětlí a objasní své postoje k ostatním lidem
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Občanská výchova

7. ročník

Rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen
Lidská solidarita
Pomoc lidem v nouzi
Potřební lidé ve společnosti
Rozmanitost kulturních projevů
Kulturní hodnoty
Kulturní tradice
Kulturní instituce
Masová kultura Prostředky masové komunikace
Masmédia
Majetek
Vlastnictví a jeho formy
Hmotné a duševní vlastnictví, jeho ochrana Hospodaření s penězi, majetkem a
různými formami vlastnictví
Vztahy různých forem vlastnictví
Znaky státu
Typy a formy státu
Znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu
Politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam
Význam a formy voleb do zastupitelstev
Evropská integrace - podstata, význam, výhody
Evropská unie a Česká republika
Vliv EU na menší nezaměstnanost
Ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody
Významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.)
Základní lidská práva, jejich ochrana
Úprava lidských práv v dokumentech
Poškozování lidských práv, šikana, diskriminace

- vyhledá možnosti zapojení se do pomoci potřebným lidem ve společnosti
- posoudí své možnosti zapojení do vzájemné solidarity

- vyhledává a orientuje se v kulturních akcích a na základě svých zájmů se
jich zúčastňuje

- zaujímá postoje k prostředkům masové komunikace
- identifikuje různé formy vlastnictví, zdůvodní i nutnost duševního vlastnictví pro
svůj život
- uvede možnosti hospodaření s penězi a majetkem
- dle vlastních možností ovládá hospodaření se svými prostředky
- pojmenuje typy států a přiřadí náš stát a uvede základní charakteristiku našeho
státu
- zná výhody demokracie, dokáže odůvodnit výhody (např. při volbách) proti jiným
formám vlády
- seznámí se s demokratickými postupy při rozhodování a vysvětlí jejich význam
- pozoruje konkrétní dopady činnosti EU ve své obci, vyjmenuje příklady, zhodnotí
dopad na svůj občanský života jednotlivce
- objasní příčiny lokálních problémů a uvede příklad řešení v obci (EU)
- pojmenuje mezinárodní organizace a přiřadí k nim jejich činnost, uvede výhody a
nevýhody spolupráce a slušně reprodukuje své názory
- kriticky vymezí činnost terorismu
- definuje základní lidská práva, objasní svá práva a povinnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
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Občanská výchova

7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikultura jako prostředek vzájemného obohacování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
základní principy a hodnoty demokratického politického systému
Listina lidských práv
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
principy demokracie
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů a styl života v evropských rodinách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
evropská integrace
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých
Systém osobních hodnot
Sebehodnocení
Stereotypy v posuzování druhých lidí
Osobní rozvoj
Životní cíle a plány
Životní perspektiva
Adaptace na životní změny, sebezměna

ŠVP výstupy
- aplikuje své znalosti a charakterové vlastnosti a odhadne svůj postoj k životu
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Občanská výchova

8. ročník

Význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázeň při seberozvoji
Projevy chování
Rozdíly v prožívání, myšlení a jednání
Osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti
Charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál
morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost
Pravidla chování, dělba práce a činnosti, výhoda spolupráce lidí
Osobní a neosobní vztahy
Mezilidská komunikace
Konflikty v mezilidských vztazích
Problémy lidské nesnášenlivosti
Nácvik modelových situací

- odhadne své možnosti a dle znalosti své vůle i možnost vlastního rozvoje
- vyjmenuje charakteristické vlastnosti a přiřadí je ke své osobnosti, zhodnotí je z
pohledu kladu či záporu
- zhodnotí možnosti zlepšení svých vlastností a posoudí i možnost své tolerance k
odlišnostem
- na modelových situacích zdokonaluje své dovednosti
- odůvodní své chování ve škole či v rodině, k jiným rasám a menšinám
- posoudí své možnosti zapojit se do spolupráce s ostatními lidmi, tj. do života ve
škole, v obci
- vysvětlí různá řešení situací, jež mohou nastat v komunikaci mezi lidmi
- dokáže odhadnout důsledky různého chování

- vyjádří vlastní postoj k jiným rasám a menšinám, své názory porovnává s
ostatními a kriticky hodnotí
- charakterizuje činnost státních složek a posoudí i možnost využití či zapojení do
nich jako občana státu

Státní občanství ČR Ústava ČR
Složky státní moci, jejich orgány a instituce
Obrana státu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
moje tělo, temperament, co o sobě vím
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace)
důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích
význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umění vžít se do role
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti, úloha občana v demokratické společnosti
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení
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Občanská výchova

9. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
Právo v každodenním životě
Význam právních vztahů
Důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele
Styk s úřady
Význam a funkce právního řádu
Orgány právní ochrany občanů
Soustava soudů
Právní normy
Právní předpis
Publikování právních předpisů
Druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce
Trestní postižitelnost
Zákony, které ovlivňují chování lidí ve společnosti, důsledky a nebezpečí
protiprávního jednání
Porušování předpisů v silničním provozu
Porušování práv duševního vlastnictví
Plagiátorství
Výroba, obchod, služby,
jejich funkce a návaznost
Funkce peněz a jejich podoby
Formy placení
Rozpočet rodiny
Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej,
leasing;
Rozpočet státu

ŠVP výstupy
- se dokáže orientovat ve vztazích pracovních a má vlastní názor na manželství – na
základě analýzy svých znalostí i zkušeností

- zná svá práva a vlastními slovy vyjádří své názory a posoudí i zájmy a práva
druhých
- vyjádří svůj postoj k právu a jeho vlivu na svůj život
- zná vybrané právní pojmy a zná úkoly jednotlivých složek právní ochrany občana
- odůvodní nutnost právního řádu, posoudí jeho význam ve svém životě
- odhadne důsledky svého chování a posoudí jeho správnost či nevhodnost
- rozpozná jednání a chování, které nelze tolerovat
- diskutuje o právním i protiprávním jednání lidí ve společnost, příčinách, které
podporují protiprávní chování, odhaduje své chování a porovnává názory
spolužáků
- diskutuje o právním a protiprávním chování a vyjádří svůj názor na trest, vysvětlí
vlastní postoje k právu
- posoudí své chování z hlediska práva
- dokáže odůvodnit fungování trhu
- plánuje, jak naloží se svými financemi

- dokáže zdůvodnit potřebu a využití bank občanem či státem
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Občanská výchova

9. ročník

Bankovnictví
Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty
finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků
Platba hotovostní, bezhotovostní, kreditní i debetní karty, běžný účet, kontokorent, - orientuje se v nabídce bank u bezhotovostních plateb
spořící účet, šek, internetbanking
- dokáže porovnat produkty bank – jejich vhodnost v různých životních situacích
- dokáže si vybrat vhodné produkty pro svůj osobní život a životní situaci
Vyrovnaný rozpočet, schodkový rozpočet, deficit, investice, dluh, úrok, lichva,
- rozumí hospodaření s volnými prostředky – finanční záloha, rezerva, zdůvodní
akcie, právní důsledky u dlužníků, zodpovědné zadlužování (koupě bytu)
jejich potřebu i způsob jejich použití
- zdůvodní odloženou spotřebu – její výhody i následky nevhodného krytí deficitu
Principy tržního hospodářství - nabídka , poptávka, trh; tvorba ceny, inflace;
- uvede příklady smluv, které již využívá a přiřadí svá práva a povinnosti
Podstata fungování trhu
- zná práva a povinnosti prodávajících a kupujících a uplatňuje je v občanském
Nejčastější právní formy podnikání
životě
Podstata trhu – nabídka poptávka, trh zboží i pracovních sil, náklad na výrobu zboží, - rozumí tvorbě cen, porovnává možnosti tvorby ceny u konkrétních produktů
DPH, inflace, devalvace, pohyb zboží v rámci země i EU
- hodnotí ceny na současném trhu zboží a práce
Rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní
- vyjmenuje příjmy i výdaje státu a snaží se posoudit i přínos ze svého hlediska
Projevy globalizace, její klady a zápory
- objasní ze svého hlediska přínos globalizace
Významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení
- zhodnotí možnosti řešení globálních problémů v rámci rodiny, školy a obce
Modelové situace
- analyzuje konkrétní situace ze svého života
Práce s tiskem
- vyjádří své postoje k terorismu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti (práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti; Den Země
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5.11 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Fyzika

Člověk a příroda
Předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika RVP ZV.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na rozvíjení dovednosti pozorování, experimentování a
měření,
ověřování hypotéz o podstatě pozorovaných jevů, analyzování výsledků a vyvozování závěrů, porozumění
přírodním faktům a jejich zákonitostem i jejich aplikace v praxi.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je zařazen jako povinný v 6., 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Předmět je
předmětu (specifické informace o předmětu vyučován v učebně fyziky a částečně v kmenových třídách. Při laboratorních pracích jsou žáci děleni do
důležité pro jeho realizaci)
skupin.
Integrace předmětů
• Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Učíme žáky používat odbornou terminologii
kompetence žáků
• Vedeme k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
• Vytváříme podmínky pro nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů:
• Společně s žákem se snažíme využívat získané poznatky nejen v teoretických, ale i v praktických
činnostech
Kompetence komunikativní:
• Vedeme žáky k naslouchání a respektování projevu ostatních, k zapojení do diskuse a k obhájení
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Název předmětu

Fyzika
svého názoru vhodnou argumentací
Kompetence sociální a personální:
• Učíme žáky přijímat rozličné role ve skupině, ocenění zkušeností druhých spolužáků a nevyhýbání
se pomoci slabším
Kompetence občanské:
• Vedeme žáky k chápání základních ekologických souvislostí, respektování požadavků na kvalitní
životní prostředí
Kompetence pracovní:
• Požadujeme, aby žáci k výsledkům práce přistupovali nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých a
ochrany životního prostředí
Fyzika

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Látka a těleso
Fyzikální veličiny
Délka
Hmotnost
Objem
Teplota
Čas

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles
- popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od
sebe liší
- ovládá značky a jednotky základních veličin
- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
- změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách
- změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a rovnoramenných
vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce
- změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a zapíše
výsledek
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Fyzika

6. ročník
- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot
- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin
- používá pojem atom, molekula, iont
- má představu o tom, z čeho se skládá atom
- objasní Brownův pohyb
- vysvětlí pojem difúze
- předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo zmenší
- vyhledá hustotu látky v tabulkách
- aplikuje vzorec pro výpočet hustoty v úlohách
- pomocí prodloužení pružiny porovná velikosti působících sil
- změří sílu siloměrem
- užívá s porozuměním
vztah mezi gravitační silou působící na těleso a hmotností tělesa při řešení
jednoduchých úloh
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
- změny skupenství-počasí - srážky

Stavba látek
Pohyb částic

Teplotní roztažnost
Hustota látky
Síla působící na těleso
Gravitační síla

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Změna objemu tělesa při změně jeho teploty

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- správně používá pojem dilatace a objasní ji na konkrétních praktických příkladech
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Fyzika
Hustota látky
Druhy pohybu tělesa
Dráha a rychlost pohybu tělesa

Třecí síla

Skládání sil

Otáčivé účinky síly
Klid a pohyb těles

Mechanické vlastnosti kapalin

7. ročník
- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem,
samostatně pracuje s tabulkami
- rozliší, zda jde o pohyb rovnoměrný nebo nerovnoměrný, přímočarý nebo
křivočarý
- změří dráhu tělesa a odpovídající čas
- určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas
- používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při
řešení úloh
- znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj k
danému času dráhu a naopak
- rozeznává jednotlivé druhy sil
- změří třecí sílu
- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí sily
- vypočítá a graficky znázorní velikost a směr výslednice dvou sil stejných či
opačných směrů
- určí rovnováhu sil
- experimentálně stanoví těžiště jednoduchého tělesa, tj. působiště gravitační síly
- rozliší otáčivý a posuvný pohyb tělesa
- určí výsledný směr silového působeni na těleso v jednoduchých situacích
- na praktických příkladech vysvětlí zákon setrvačnosti tělesa
- rozhodne, zda dané těleso je v klidu nebo v pohybu vzhledem k jinému tělesu
- vysvětlí funkci jednoduchého hydraulického zařízení
- vypočítá velikost hydrostatického tlaku
- aplikuje vzorce F= Shρg při řešení jednoduchých úloh
- pomocí Pascalova zákona a Archimédova zákona řeší odpovídající úkoly
- vysvětlí princip plování těles
- určí vztlakovou sílu na těleso v atmosféře
- rozhodne, zda bude těleso na kapalině plavat, vznášet se nebo klesat
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
bezpečnost silničního provozu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Fyzika

7. ročník
silniční doprava
vodní doprava, letecká doprava
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
setrvačnost, bezpečnostní pásy
bezpečnost silničního provozu

Fyzika

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Práce
Výkon
Polohová a pohybová energie
Vnitřní energie
Teplo
Vnitřní energie
Teplo
Využití solární energie
Zvukové jevy

Elektrický obvod

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- stanoví podmínky konání práce a práci vypočítá
- vysvětlí závislost energie na vykonané práci
- určí podmínky výkonu a práce, práci a výkon vypočítá
- aplikuje zákon zachování energie při jejích vzájemných přeměnách
- aplikuje vzorec pro výpočet tepla v početních i praktických úlohách
- vyjmenuje zdroje energie neznečisťující životní prostředí a vysvětlí jejich
škodlivost
- navrhne alternativní zdroje energie
- rozliší zvukový rozruch a tón
- určí podmínky šíření zvuku a odrazu zvuku
- vysvětlí vznik ozvěny
- určí práh slyšitelnosti a
hranici nebezpečnosti zvuku na zdraví člověka
i prostředky ochrany sluchu
- nakreslí schéma jednoduchého elektrického obvodu
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Fyzika

8. ročník
- podle schéma sestaví jednoduchý elektrický obvod
- vyjmenuje zdroje napětí
- z naměřených hodnot
elektrického proudu a napětí vypočítá elektrický odpor
- aplikuje Ohmův zákon v úlohách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
tepelná izolace - šetření energií
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
globální oteplování Země, skleníkový efekt
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana před nadměrným hlukem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Elektrický proud
Ohmův zákon

Fyzika

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Využití polovodičů

Elektrický obvod

Měření elektrického proudu a napětí

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
-určí alternativní zdroje energie
-diskutuje o výhodách alternativních zdrojů
a nevýhodách klasických zdrojů
- sestaví paralelní a sériový elektrický obvod
- nakreslí schéma obvodů
- v obvodech vypočítá velikost elektrického napětí, proudu a odporu
- vyjmenuje zdroje stejnosměrného proudu
- vysvětlí vznik střídavého proudu
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Fyzika

Vedení proudu v polovodičích
Vznik střídavého proudu
Polovodičová dioda
Světelné jevy

Sluneční soustava
Hvězdy a planety

9. ročník
- ampérmetrem změří velikost proudu
- voltmetrem změří velikost napětí
- charakterizuje vodiče a izolanty elektrického proudu
- analyzuje vlastnosti polovodičů, vysvětlí použití polovodičů
- vysvětlí vlastnost cívky s proudem
- určí podmínky vzniku indukovaného napětí
- zapojí polovodičovou diodu v propustném i závěrném směru
- stanoví podmínky a vlastnosti odrazu světla
- charakterizuje optická prostředí
- vysvětlí a na příkladech aplikuje zákon odrazu světla
- určí podmínky lomu světla od kolmice a ke kolmici
- vysvětlí vznik úplného odrazu světla a mezní úhel
- vyjmenuje druhy čoček a možnosti zobrazení jednotlivými druhy čoček
- rozliší planety zemského typu a velké planety
- zdůvodní pohyb planet a jejich měsíců
- vysvětlí rozdíl mezi hvězdou a planetou
- charakterizuje měsíce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
- informace v médiích o mikrosvětě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
- využití zrcadel v alternativních zdrojích energie - sluneční elektrárny

163

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018

5.12 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie

Člověk a příroda
Předmět Chemie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Chemie RVP ZV. Výuka chemie
vede k poznávání přírodovědných zákonitostí světa, k chápání a uvědomování si zachování přírodní
rovnováhy, k pochopení souvislostí mezi přírodními ději a lidskou činností. Specificky směřuje k podchycení
a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických
látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Učíme žáky řešit problémy, vytváříme
potřeby objevovat a vysvětlovat chemické jevy a získané poznatky využívat v praxi. Snažíme se žáky vést
k bezpečné práci s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými
nebezpečnými chemikáliemi.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět je zařazen jako povinný v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka
předmětu (specifické informace o předmětu probíhá v kmenových třídách a odborné učebně fyziky a chemie. Práce žáků ve skupinách je omezena
důležité pro jeho realizaci)
vybavením školy pomůckami, pravidly bezpečnosti práce. Součástí předmětu jsou laboratorní cvičení, při
kterých je práce ve skupinách uplatňována vždy. Učivo je demonstrováno na mnoha konkrétních příkladech
ze života. V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a
Environmentální výchova.
Integrace předmětů
• Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Vedeme žáky k osvojování si a k správnému používání chemických pojmů, symbolů a značek
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, hledat
kompetence žáků
souvislosti, pracovat s chybou
• Učíme trpělivosti, přesnosti, plánování, organizování a vyhodnocování při činnosti
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Název předmětu

Chemie
Kompetence k řešení problémů:
• Vedeme k hledání postupů při řešení problémů souvisejících s učivem chemie
• V rámci předmětu chemie učíme, jak některým problémům předcházet
• Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů, ale i samostatnost, tvořivost a logické
myšlení
Kompetence komunikativní:
• Předkládáme žákům takové úkoly, při kterých mohou vzájemně komunikovat
• Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
Kompetence sociální a personální:
• Vedeme žáky k respektování rozličných názorů při skupinové práci
• Umožňujeme žákům pracovat ve skupinách a tím je vedeme ke kooperativní činnosti s důrazem na
dodržování bezpečnosti práce
Kompetence občanské:
• Vedeme žáky k chápání základních ekologických souvislostí a k uvědomělému chování ve vztahu
k životnímu prostředí
• Učíme žáky poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových
situacích
Kompetence pracovní:
• Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při práci s chemickými látkami a
pomůckami
• Klademe důraz na dodržování vymezených pravidel z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých
• Volíme takové úkoly, aby byli žáci schopni využít poznatků v praxi
Chemie

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Chemie

8. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Látky a tělesa
Chemické děje
Vymezení chemie
Vlastnosti látek – barva, skupenství, rozpustnost,
teplota varu, hustota, chování při zahřívání
Změny skupenství – tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, sublimace

Zásady bezpečné práce chemické pracovně
První pomoc při úrazu – poleptání, popálení, pořezání
Nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam

Směsi – různorodé a stejnorodé (roztoky)
Složky směsi

Složení roztoků – hmotnostní zlomek, %
Základní faktory ovlivňující rozpouštění - rozpustnost, teplota, míchání, velikost

ŠVP výstupy
- rozliší fyzikální tělesa a látky na konkrétních příkladech
- rozpozná u vybraných dějů, zda je to děj fyzikální nebo chemický
- uvede příklady chemického děje, a čím se
zabývá chemie
- rozliší známé látky podle jejich různých vlastností
- navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a zaznamená jejich výsledek
- popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek
- rozpozná skupenství látek a jejich změny
- vyhledá v tabulkách u vybraných látek hodnoty hustoty, teploty varu a tání a
orientuje se v jejich hodnotách
- uvede zásady bezpečné práce v chemické
pracovně i v běžném životě, poskytne a přivolá první pomoc při úrazu
- uvede příklady nebezpečných chemických
látek a zásady bezpečné práce s nimi
- vysvětlí význam R-vět a S-věty(tj. standardní věty označující rizikovost látky a
standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou) a uvede jejich příklady u
výrobků, které se běžně prodávají
- rozliší různorodé a stejnorodé směsi
- rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu a
uvede jejich příklady z běžného života
- uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi
- použije správně v souvislostech pojmy složka roztoku, rozpuštěná látka,
rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený
roztok
- aplikuje trojčlenku nebo vzorec hmotnostního
zlomku pro výpočet složení roztoků a připraví roztok o požadovaném složení
- aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a plošného obsahu povrchu rozpuštěné
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Chemie

8. ročník

částic (plošný obsah)
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace

Voda – destilovaná, pitná, užitková, odpadní
Výroba pitné vody
Čistota vody

Vzduch – složení, vlastnosti a význam
Čistota ovzduší
Ozonová vrstva
Hoření, plamen, teplota vznícení, hořlaviny, oheň, požár, hašení plamene,
popáleniny
První pomoc

Částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro - protony, neutrony
Elektronový obal – elektrony, valenční elektrony
Ionty – kationty, anionty

látky na rychlost jejího rozpouštění při vysvětlování známých situací z běžného
života
- dokáže zvolit vhodný postup k oddělování
složek směsí ve školních podmínkách i v běžném životě
- sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a
provede filtraci
- popíše jednoduchou destilační aparaturu a
vysvětlí princip destilace
- vysvětlí princip usazování a krystalizace
- uvede příklad chemické výroby založené na
oddělování složek směsi
- rozezná a uvede názvy vody v plynném, kapalném a pevném skupenství
- zhodnotí význam vody pro život na Zemi
- vysvětlí oběh vody v přírodě a zhodnotí jeho
význam pro život na Zemi
- uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi
- popíše vlastnosti vody destilované, pitné,
užitkové, odpadní a uvede příklady jejich
použití
- uvede princip výroby pitné vody ve vodárně
- zná hlavní složky vzduchu
- popíše, co je teplotní inverze a smog, uvede
příklady zdrojů informací o čistotě ovzduší
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i v domácnosti
- charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek – vysvětlí princip
hašení
- uvede, jak postupovat při vzniku požárů
- uvede telefonní číslo
hasičů, popř.IZS
- uvede příklady z praxe dokazující, že látky se
skládají z pohybujících se částic
- popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních atomů
- vysvětlí rozdíl mezi atomem a molekulou a
oba pojmy správně používá
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Chemie

8. ročník

Chemické prvky
Vybrané názvy a značky chemických prvků
Protonové číslo
Chemická vazba
Chemická sloučenina
Chemické zápisy

- používá značky a názvy vybraných prvků
- vysvětlí, co udává protonové číslo
- vyhledá v tabulkách názvy prvků k daným
protonovým číslům a naopak
- používá pojmy chemická látka, chemický
prvek, chemická sloučenina a chemická
vazba ve správných souvislostech
- rozliší chemickou značku prvku a chemický
vzorec sloučeniny
- odvodí složení chemické látky ze vzorce
chemické sloučeniny
Periodická soustava prvků - prakticky významné kovy, slitiny (mosaz, bronz, dural) a - rozliší kovy a nekovy a uvede příklady vlastností a praktického využití kovů, slitin a
prakticky významné nekovy
nekovů
Periodický zákon
- vyhledá v periodické soustavě prvků prvky
s podobnými vlastnostmi
Chemické reakce – výchozí látky a produkty
- určí výchozí látky a produkty v konkrétních
Chemický děj, chemické slučování a chemický rozklad
chemických reakcích
- provede jednoduché chemické reakce ve
školní pracovně
Chemické rovnice
- uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce a využije (aplikuje) ho při
Zákon zachování hmotnosti
řešení úloh
Látkové množství, mol
- zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce při zadání
Molární hmotnost
názvů a vzorců výchozích látek a produktů
Výpočty z chemických rovnic
- přečte zápis chemické rovnice s užitím názvů chemických látek
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
- vysvětlí kladný i záporný vliv teploty, katalyzátoru, koncentrace a velikosti částic
Zásady bezpečnosti práce
reagujících látek na průběh reakce
Vlastnosti látek
Oxidy, halogenidy - názvosloví, oxidační číslo
- určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech a halogenidech
Prakticky významné oxidy a halogenidy – vlastnosti a použití
- zapíše z názvů vzorce oxidů a halogenidů a naopak ze vzorců jejich názvy
Skleníkový efekt
- popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a
Kyseliny a hydroxidy halogenidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí
názvosloví
- popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin a hydroxidů a bezpečné ředění
Prakticky významné
kyselin a rozpouštění hydroxidů
kyseliny a hydroxidy
a první pomoc při
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Chemie

8. ročník

Kyselé deště – oxidy, kyseliny
pH, indikátory pH
Neutralizace – podstata neutralizace, využití neutralizace v běžném životě

zasažení lidského těla těmito látkami
- určí z názvů kyselin a hydroxidů vzorce a naopak ze vzorců jejich názvy
- posoudí vliv vybraných kyselin a hydroxidů
na životní prostředí
- diskutuje o příčinách kyselých dešťů a jejich vlivu na životní prostředí
- z vlastního zájmu vyhledá informace v tisku a jiných zdrojích
- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH a změří pH roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem
- rozezná neutralizaci mezi ostatními chemickými reakcemi
- provede neutralizaci velmi zředěných roztoků známých kyselin a hydroxidů,
uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů a zapíše je chemickými rovnicemi

- zdůvodní první pomoc při zasažení kyselinami a hydroxidy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
(cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda (význam vody pro lidské aktivity, pitná voda ve světě a u nás)
ovzduší (ohrožování ovzduší a klimatické změny)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí)
Chemie

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

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

9. ročník

Zásady bezpečné práce v chemické pracovně
První pomoc při úrazu – poleptání, popálení, pořezání
Nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam
Soli – vlastnosti a použití vybraných solí, vznik solí, názvosloví

Redoxní reakce – oxidace a redukce
Výroba železa a oceli
Galvanický článek
Elektrolýza

Koroze
Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkyny, areny
Průmyslové zpracování ropy

Paliva – fosilní (ropa, uhlí, zemní plyn)
Paliva – průmyslově vyráběná
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Deriváty uhlovodíků – halogenové deriváty, alkoholy, karboxylové kyseliny, estery,
esterifikace

- uvede zásady bezpečné práce v chemické pracovně i v běžném životě, poskytne a
přivolá první pomoc při úrazu
- uvede příklady dalších nebezpečných chemických látek a zásady bezpečné práce s
nimi za pomoci R- vět a S-vět
- rozliší, které látky patří mezi soli
- odvodí z názvu vybraných solí vzorce a naopak ze vzorců jejich názvy
- uvede příklady uplatnění solí v praxi
- vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
- vysvětlí pojmy oxidace a redukce
- určí a zdůvodní, které z daných (známých)
reakcí patří mezi redoxní reakce
- popíše princip výroby železa a oceli
- uvede podstatu galvanických článků a elektrolýzy a příklady jejich praktického
využití
- vysvětlí pojem koroze a diskutuje na téma vlivu různých činitelů na rychlost
koroze a způsoby ochrany kovů před korozí
- rozliší anorganické a organické sloučeniny
- rozliší (zná) nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorec, vlastnosti a použití
- vyhledá v tisku nebo jiných zdrojích příklady produktů průmyslového zpracování
ropy a zemního plynu
- uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a
zhodnotí jejich využívání
- posoudí vliv spalování různých paliv (včetně motorových paliv) na životní
prostředí
- rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
- rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků
- rozpozná uhlovodíkový zbytek a funkční charakteristickou skupinu na příkladech
vzorců známých derivátů
- rozliší a zapíše vzorce daných derivátů uhlovodíků, uvede vlastnosti a příklady
využití těchto látek
- rozezná esterifikaci mezi ostatními typy chemických reakcí a uvede výchozí látky
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Chemie

9. ročník

Přírodní látky – sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny
Fotosyntéza
Fotosyntéza
Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny
Chemický průmysl v ČR – výrobky, rizik v souvislosti s životním prostředím,
recyklace surovin
Mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek
Hořlavost, toxicita, první pomoc
Chemie a společnost –
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace
Otravné látky
Detergenty
Pesticidy a insekticidy
Léčiva a návykové látky
Potraviny
Biotechnologie, enzymy
Chemie a životní prostředí

a produkty esterifikace
- uvede výchozí látky a produkty fotosyntézy
- zdůvodní význam fotosyntézy pro život na Zemi
- vysvětlí funkci (význam) bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle
- vyjmenuje základní podmínky fotosyntézy
(sluneční záření, voda, oxid uhličitý, chlorofyl)
- vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů a posoudí různé potraviny z hlediska zásad zdravé výživy
- uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro chemické výroby
- zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů
- zhodnotí význam chemických výrob i jejich
případná rizika pro společnost a pro obyvatele v okolí chemických závodů
- navrhuje způsoby jednání v případě havárie
- rozpozná plasty od jiných látek, uvede
příklady jejich názvů, vlastností a použití
- posoudí vliv používání plastů na životní prostředí
- rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede výhody a nevýhody jejich používání

- uvede příklady otravných látek
- uvede příklady chování při nadměrném znečištění ovzduší
- uvede příklady návykových látek a popíše jejich vliv na zdraví člověka
- vysvětlí pojem technologie a uvede příklad
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí
průmysl a životní prostředí (průmysl a udržitelný rozvoj společnosti)
odpady a hospodaření s odpady
zemědělství a životní prostředí
odpady
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické)
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5.13 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Přírodopis

Člověk a příroda
Předmět Přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis RVP ZV. Součástí
předmětu jsou praktické činnosti ve všech ročnících. 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.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Některé hodiny
předmětu (specifické informace o předmětu probíhají v učebně přírodopisu, ostatní v kmenových třídách.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k samostatnému pozorování přírody
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat získané informace
kompetence žáků
• vedeme žáky ke správnému používání odborné terminologie
• učíme žáky myslet v souvislostech, zpětně domýšlet možné důsledky jednání a chování ve vztahu
k přírodě a životu
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Přírodopis

•

vedeme žáky k řešení problémových (nestandardních) situací, k aktivnímu přístupu při jejich řešení,
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
• dáváme prostor k prezentaci žákovských prací a vedeme žáky k vyslechnutí názoru druhých,
k diskusi
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 dodržování pravidel slušného chování
• 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 možnosti i problémy spojené s různými pracovními činnostmi v přírodě (např.
zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, rekreace)
Přírodopis

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

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

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
Potravní vztahy (producent, konzument,
reducent)
Biologická rovnováha

Poznávání přírody – praktické metody

Buňky
Viry
Bakterie
Základní struktury života
Význam a zásady třídění organismů - přehled základních systematických jednotek
Houby s plodnicemi
Houby bez plodnic

Viry
Bakterie
Výskyt, význam a praktické využití

Houby parazitické, hniložijné a žijící v symbióze
Lišejníky - symbióza

Řasy – jednobuněčné a mnohobuněčné
Kolonie

- vymezí základní projevy a podmínky života, uvede jejich význam
- chápe rozmanitost přírody, vysvětlí na příkladech
- vysvětlí vztahy mezi organismy a pochopí nezbytnost jednotlivých složek v
potravním řetězci
- vysvětlí rozdíl mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou
- uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky oslabení jednoho
článku řetězce
-porovná rozdíl v pozorování okem, lupou a dalekohledem
-pracuje s mikroskopem a dovede připravit
jednoduchý mikroskopický preparát
- objasní funkci základních organel buňky a vysvětlí rozdíl ve stavbě a činnosti
rostlinné, živočišné a bakteriální buňky
- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným
organismem a uvede příklady
- vysvětlí pojmy: buňka, pletivo, tkáň, orgán a orgánová soustava
- orientuje se v základních systematických jednotkách a vysvětlí je na příkladech
- rozliší tělo houby a popíše stavbu plodnice
- pozná i s pomocí atlasu naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
- uvede zástupce kvasinek a plísní a vysvětlí jejich význam
- jmenuje zásady sběru, konzumace a 1. pomoci při otravě houbami
- pochopí rozdíl mezi virem a bakterií
- uvede příklady virových a bakteriálních onemocnění a zná způsoby prevence
- zhodnotí význam bakterií pro oběh látek v přírodě
- zná využití bakterií v potravinářství
- uvede, kde se bakterie a viry vyskytují a jaké je jejich využití
- na příkladech odliší způsoby výživy hub
- popíše stavbu lišejníku a vysvětlí význam soužití řasy a houby
- uvede příklady některých druhů lišejníků
- objasní význam lišejníků
- rozliší nižší a vyšší rostliny podle stavby těla
- vysvětlí pojem stélka
- uvede některé zástupce řas
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Přírodopis

6. ročník

Řasy

- objasní způsob výživy řas
- rozliší řasy suchozemské a vodní (mořské a sladkovodní)
- pozoruje řasu pod mikroskopem a zjistí, z kolika buněk se skládá
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla
- porovnává vnější a vnitřní stavbu těla bezobratlých živočichů a vysvětlí funkci
jejich orgánových soustav
- samostatně pozoruje a popíše základní části
těla hmyzu
- vysvětlí pojem vnější kostra
Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů - - objasní pojem prvoci
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci)
(jednobuněční živočichové)
- objasní pojem bezobratlí živočichové
- pozná a dokáže zařadit vybrané zástupce podle charakteristických znaků do
jednotlivých kmenů, tříd a řádů
- vysvětlí pojem vnitřní a vnější parazit a uvede zástupce
Zástupci bezobratlých živočichů
- rozlišuje vodní a suchozemské druhy živočichů a na příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
- porovnává způsob života hmyzu a utváření ústního ústrojí a smyslových orgánů
- vysvětlí význam drobných organismů v potravním řetězci
- vysvětlí pojem prevence a uvede hygienické zásady
- zhodnotí pozitivní a negativní význam hospodářských a epidemiologických druhů
hmyzu
- zná zásady přenosu lymské boreliózy a zánětu mozkových blan
Organismus a prostředí
- vyjmenuje základní složky ekosystému a rozliší pojem ekosystém a společenstvo
Vzájemné vztahy mezi organismy a mezi organismy a prostředím (pojem ekologie)
-uvede příklady ekosystémů přirozených a umělých a vysvětlí jejich základní
odlišnosti
- vysvětlí na příkladech vztah organismů a prostředí
Ochrana přírody a životního prostředí
- pohovoří o kladném a záporném vlivu člověka na životní prostředí a navrhuje
Chráněná území
řešení místních problémů
- vyhledá na mapě naše národní parky
Zásady bezpečnosti práce
- dodržuje pravidla bezpečnosti při praktických činnostech, vycházkách a exkurzích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Přírodopis

6. ročník
voda (vztahy vlastností vody a života)
ovzduší (význam pro život na Zemi)
ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany druhů)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
moře (mořské řasy a kyslík)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana přírody (význam)

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
ŠVP výstupy
Orgánové soustavy – trávicí, dýchací, oběhová, vylučovací, nervová, rozmnožovací, - porovná vnější stavbu těla obratlovců a objasní činnost jednotlivých orgánů a
pohybová, kožní a smyslové orgány
orgánových soustav
-porovná tělní pokryv ryb, obojživelníků, plazů a ptáků a vysvětlí jeho funkci
Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů - - objasní pojem strunatci
strunatci,
- charakterizuje hlavní znaky obratlovců
obratlovci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci)
- pozná a dokáže zařadit vybrané zástupce
do systému
Vývoj, přizpůsobení prostředí, etologie, projevy chování živočichů
- objasní závislost ryb, obojživelníků, plazů a ptáků na jejich životním prostředí a na
příkladech uvede projevy jejich chování (etologie)
- objasní závislost ryb a obojživelníků na vodním prostředí
- odvodí, co mají obojživelníci společného s rybami a čím se od nich liší
- vysvětlí, proč jsou obojživelníci citliví na znečištěné prostředí
- uvede znaky plazů související s přizpůsobením životu na souši
- zná rozdíl mezi ptáky krmivými a nekrmivými, stálými a stěhovavými (uvede
příklady)
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Zástupci obratlovců

Anatomie a morfologie rostlin
Rostliny výtrusné:
Mechorosty
Kapraďorosty – kapradiny, přesličky a plavuně
Rostliny nahosemenné
Krytosemenné rostliny – jednoděložné, dvouděložné

Rostliny vodní
Rostliny bahenní
Rostliny suchozemské
Společenstvo lesa
Společenstvo vod
Společenstvo luk
Společenstvo polí a sídelních aglomerací
Poznáváme přírodu
Zásady bezpečnosti práce
a poučení o chování při praktických činnostech
Stavba rostlinného těla - kořen, stonek, listy, květy, plody
Život rostliny
Společenstvo lesa
Společenstvo vod a mokřadů

7. ročník
- objasní vývoj ptáků
- porovná rozmnožování ryb, obojživelníků, plazů a ptáků
- zhodnotí význam živočichů v ekosystému
- vysvětlí pojem domestikace a uvede
příklady hospodářsky významných druhů obratlovců
- prakticky prokáže znalost 1. pomoci při uštknutí zmijí
- při práci s lupou a mikroskopem objasní uspořádání rostlinného těla a vysvětlí
pojmy buňka, pletivo, orgány organismu
- dokáže rozlišit vyšší a nižší rostlinu
- vysvětlí pojem stélka a kormus
- vysvětlí rozdíl mezi rostlinami výtrusnými a semennými
- porovná stavbu těla a rozmnožování mechů, kapradin, přesliček a plavuní a uvede
nejčastější místa výskytu
- objasní základní rozdíly mezi rostlinami nahosemennými a krytosemennými
- rozliší znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin
- podle morfologických znaků rozlišuje základní čeledi rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
- rozlišuje rostliny podle místa výskytu, nároků na životní podmínky (světlo, teplo,
voda, půda)
- objasní podstatu potravního řetězce
- uvede konkrétní příklady potravních řetězců a vysvětlí důsledky oslabení jednoho
článku řetězce
- pracuje s lupou, mikroskopem, atlasy a zjednodušenými určovacími klíči
- dodržuje pravidla bezpečnosti při praktických činnostech, vycházkách a exkurzích
- popíše stavbu rostlinného těla a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů
- vysvětlí pojem organismus (rostlina)
- objasní základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování
- zhodnotí význam živin, dostatek vody a světla pro život rostliny
- objasní pojmy společenstvo a ekosystém a porovná je
- uvede zástupce rostlin a živočichů daného společenstva a vysvětlí vztahy mezi
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7. ročník

Společenstvo luk, pastvin
Společenstvo polí a sídelních aglomerací

nimi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí (ekologické zemědělství)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ekosystém a biodiverzita (funkce ekosystému a význam biodiverzity)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les (produkční a mimoprodukční význam lesa)
pole (významné změny okolní krajiny vlivem člověka)

Přírodopis

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Savci

Savci – vejcorodí, živorodí vačnatci, hmyzožravci, hlodavci, šelmy, kytovci,
lichokopytníci, sudokopytníci, primáti
Savci biomů světa
Etologická pozorování

Zástupci savců

ŠVP výstupy
- podle obrazů a modelů popíše vnější a vnitřní stavbu savců
- objasní funkci jednotlivých orgánů
- popíše stavbu srsti, vysvětlí její funkci
- podle charakteristických znaků rozliší základní řády savců a správně zařadí
vybrané zástupce
- vysvětlí přizpůsobení savců danému prostředí a na příkladech objasní jejich
způsob života
- vysvětlí pojem etologie a uvede příklady chování
živočichů (ve smečce, stádu, tlupě)
- zhodnotí význam živočichů v ekosystému
- vysvětlí pojem domestikace a uvede příklady hospodářsky významných druhů
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8. ročník

Poznáváme přírodu
Zásady bezpečnosti práce
Původ a vývoj člověka

Anatomie a fyziologie
Tkáně
Tělní tekutiny (krev, míza, tkáňový mok)
Soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací
řídící – nervová a hormonální)
Smyslové orgány
Vývoj jedince - ontogeneze

Genetika
Genové inženýrství

- dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty (přenos vztekliny)
- pracuje s lupou, mikroskopem, atlasy a zjednodušenými určovacími klíči
- dodržuje pravidla bezpečnosti při praktických činnostech, vycházkách a exkurzích
- zařadí člověka do systému živočišné říše, charakterizuje biologické znaky lidského
a živočišného organismu
- rozliší lidské rasy a jejich charakteristické znaky
- vysvětlí vztahy mezi orgánovými soustavami a jednotlivými orgány
- objasní jejich stavbu a funkci a určí jejich polohu (využívá názoru a orientace v
atlase, na modelech)

- objasní nitroděložní vývin člověka, význam placenty
- diskutuje o významu zdravého životního stylu matky pro zdraví dítěte
- charakterizuje jednotlivá období v životě člověka
- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismů
- vyhledává informace z oblasti genového inženýrství v lékařství a při šlechtění
rostlin a živočichů
- definuje pojem klonování
- nacvičuje poskytnutí první pomoci a komunikaci po telefonu

Prevence
Zásady první pomoci
Zdraví – největší bohatství života
- objasní pojmy zdraví, nemoc, civilizační choroby, epidemie, pandemie
Životní styl pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka - zná příznaky běžných nemocí
- uvede zásady zdravého způsobu života
-objasní poruchy příjmu potravy
- zdůvodní význam pitného režimu
- rozlišuje základní infekční nemoci, jejich původce, přenos a prevenci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla a zvuků
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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8. ročník
rovnocennost všech etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
tolerance k odlišnostem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
využití médií, stav ovzduší

Přírodopis

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

ŠVP výstupy
- diskutuje o názorech na vznik Země
- uvede, co umožnilo vznik života na Zemi - popíše podle nákresu (obrazu) stavbu
zemského tělesa
- rozliší základní zemské sféry, objasní pojem litosféra
- vyjádří vztahy mezi zemskými sférami
Nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití - charakterizuje nerosty a odliší je od hornin
zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie
- objasní vznik krystalů a uvede jejich příklady
- rozliší prvky souměrnosti
krystalu a odvodí krystalové soustavy
- určuje fyzikální vlastnosti
nerostů s využitím určovacích tabulek
- uvede význam chemických vlastností nerostů pro jejich určování a třídění do
mineralogického systému
- určí vybrané nerosty a uvede jejich praktický význam (využití)
Země - vznik a stavba
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9. ročník

Vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky

Pedologie

Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické změny, vznik života, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí
Geologický vývoj a stavba území ČR – Český masív, Karpaty

Podnebí a počasí ve vztahu k životu
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy, nejčastější v ČR (povodně, větrné
bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí)
Přírodní světové katastrofy (zemětřesení, sopečná činnost)

- rozlišuje horniny podle jejich vzniku (vyvřelé, usazené a přeměněné), určí vybrané
horniny a uvede jejich praktický význam
- rozlišuje vyvřelé horniny
hlubinné a výlevné a objasní jejich vznik, uvede jejich odlišnosti a příklady
- rozliší usazené horniny
úlomkovité, organického a chemického původu a uvede příklady
- objasní vznik uhlí, ropy a
zemního plynu a význam
těchto přírodních zdrojů
- vysvětlí, za jakých podmínek vznikají přeměněné horniny
- uvede příklady přeměněných hornin
- uvede příklady vnitřních a vnějších geologických dějů
- seznámí se s teorií
litosférických desek
- objasní sopečnou činnost, zemětřesení a uvede jejich různé projevy a důsledky
pro utváření zemského povrchu, přírodu a lidskou společnost
- objasní vlivy vody, větru a zemské přitažlivosti na zemský povrch
- vysvětlí vznik půdy a vliv půdotvorných činitelů
- chápe význam půdy pro výživu rostlin
- uvede příklady devastace půdy a vysvětlí pojem rekultivace
- charakterizuje jednotlivá
geologická období vývoj života v nich a utváření zemského povrchu
- vysvětlí pojem paleontologie
- rozlišuje hlavní geologická období na území ČR
- diskutuje a vyvozuje důsledky teplotních výkyvů na přírodní děje
- vysvětlí význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj jednotlivých ekosystémů
- diskutuje na téma význam vody a teploty prostředí pro život organismů a člověka
- objasní význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život
- uvede vlivy znečištěného ovzduší a klimatické změny na život organismů a
člověka
- charakterizuje mimořádné události způsobené přírodními vlivy a příčiny jejich
vzniku
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9. ročník
- prokazuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší(význam pro život na Zemi)
přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické)
půda (zdroj výživy, ohrožení a rekultivace)
ovzduší (ohrožování ovzduší a klimatické změny)

5.14 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Zeměpis

Člověk a příroda
Předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV.
Zeměpis má přírodovědný i společenskovědný charakter. Žák v něm poznává souvislosti přírodních
podmínek a života lidí, poznává lidskou společnost, blízké okolí, region, Českou republiku i svět.
Cílem vzdělání je porovnávat rozdílnost životních podmínek různých oblastí světa a chápat způsob
života lidí v těchto rozdílných podmínkách. Žáci poznávají rozdílné kultury, způsob života lidí v různých
částech světa v závislosti na přírodních podmínkách, náboženství a kulturní vyspělosti. Učí se porovnávat
rozdílnou hospodářskou vyspělost ve světě. Z praktických činností se naučí pracovat s mapami, tabulkami
apod.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět je zařazen jako samostatný povinný s časovou dotací 2 hodiny týdně od 6. do 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách.
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Zeměpis

•

Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Učíme žáky zjišťovat, vyhledávat nové informace v mapách, v literatuře a s takto získanými
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
informacemi se snažíme pracovat, systematicky je třídit, dávat do souvislostí
kompetence žáků
• Snažíme se výsledky svého učení propojit s dalšími vědními obory (Př, Ov, M aj.)
Kompetence k řešení problémů:
• Vedeme žáky k využívání empirických metod poznávání (např. pozorování, měření) a jejich aplikaci
v praktickém životě
• Vyhledané informace společně třídíme a rozpoznáváme jejich důležitost
Kompetence komunikativní:
• Vedeme žáka k vyslovování svého názoru a jeho obhajobě
• Vedeme žáky k používání správné terminologie na přiměřené úrovni, k samostatnému a
srozumitelnému vyjadřování
Kompetence sociální a personální:
• Směřujeme žáka k aktivní práci ve skupině, spolupráci při řešení zadaných úkolů, respektování
různých hledisek a názorů ostatních
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
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)
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Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Komunikační geografický a kartografický jazyk
Komunikační geografický a kartografický jazyk – symboly, smluvené značky,
vysvětlivky
Komunikační geografický a kartografický jazyk – obsah a rejstřík atlasu
Geografická kartografie a topografie – glóbus, zeměpisní síť, určování zeměpisné
polohy
Země jako vesmírné těleso – Sluneční soustava
Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby Země

Krajinná sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, šířková pásma,
výškové stupně
Krajinná sféra a socioekonomické sféry
Systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti
Světové oceány

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny

ŠVP výstupy
- pracuje s obsahem jednotlivých druhů map, s obsahem plánů a s obsahem a s
rejstříkem mapových atlasů
- při praktických činnostech s mapami používá zeměpisné pojmy
- rozlišuje jednotlivé složky přírodní sféry
- určuje zeměpisnou polohu konkrétních míst na Zemi s pomocí globusu a map
- orientuje plány a mapy v krajině podle buzoly
- jednoduše popíše a dokáže pomocí praktických příkladů tvar Země
- používá znalosti o pohybech Země
- kvalitativně objasní důsledky pohybů Země pro život na Zemi, pro střídání dne a
noci a pro periody ročních období
- určuje jednotlivé složky přírodní sféry
- uvádí konkrétní příklady ovlivňování přírodní sféry lidskou společností
- používá v praktických situacích pojmy: vnitřní a vnější přírodní činitelé, síly a
procesy působící na zemský povrch, zvětrávání
-vyhledá na mapách,
popíše a analyzuje hospodářské využití světových oceánů
-analyzuje hlavní environmentální problémy
- určuje a odhaduje světové strany, v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
- zorientuje mapu v krajině podle světových stran
- určuje vlastní a jiná stanoviště v terénu podle viditelných význačných

184

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Zeměpis

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

6. ročník
orientačních bodů
- vyhledává dopravní spojení v železničních a autobusových jízdních řádech
- jedná a chová se v krajině podle zásad pohybu, pobytu a bezpečnosti v přírodě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
přírodní složky kulturní krajina
tropický deštný les, lidská sídla
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dovednosti pro učení a studium
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
principy slušného chování

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
ŠVP výstupy
Afrika, Amerika, Austrálie, Asie, oceány – lokalizace na mapách, zeměpisná poloha, - pracuje s obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s obsahem a rejstříkem
porovnávání rozlohy jednotlivých států
zeměpisných atlasů
Afrika, Amerika, Austrálie, Asie, oceány – geografická poloha, postavení ve
- pojmenuje a vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány na Zemi
světovém kontextu
- určuje geografickou polohu světadílů a oceánů
- navzájem porovnává postavení vybraných regionů
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7. ročník

Afrika, Amerika, Austrálie, Asie, obyvatelstvo, hospodářské poměry

Modelové regiony světa

- popíše a analyzuje s pomocí map členitost a charakteristické rysy přírodních
poměrů
- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářské činnosti
obyvatelstva
- pojmenuje a vyhledá na mapách modelové státy, jejich regiony
- analyzuje s pomocí tématických map hlavní environmentální problémy v
jednotlivých světadílech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
kulturní krajina
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
energie, přírodní zdroje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství, doprava, průmysl
změny v krajině, ochrana přírody a kulturních památek

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Evropa – zeměpisná poloha, porovnávání rozlohy jednotlivých států
Evropa – lokalizace jednotlivých států

ŠVP výstupy
- pracuje s obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s obsahem a rejstříkem
zeměpisných atlasů
- pojmenuje a vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány na Zemi
- určuje geografickou
polohu světadílů a oceánů
- navzájem porovnává postavení vybraných regionů
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8. ročník

Evropa – obyvatelstvo a hospodářství

Evropa – vybrané státy, jejich přírodní, politické, hospodářské a environmentální
problémy, možnosti jejich řešení

Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální společenské,
sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy,
urbanizace
Regionální společenské, politické a hospodářské útvary – hlavní hospodářské
oblasti světa

- popíše a analyzuje s pomocí map členitost a charakteristické rysy přírodních
poměrů
- vyhledá na mapách
hlavní soustředění osídlení a hospodářské činnosti obyvatelstva
- pojmenuje a vyhledá na mapách modelové státy, jejich regiony, zajímá se o
změny a jejich příčiny
- analyzuje s pomocí tématických map hlavní environmentální problémy v
jednotlivých státech
- rozlišuje a porovnává existenci a rozmístění lidských ras, etnik, národů, jazyků a
náboženství na Zemi

- uvede příklady hlavních politických, vojenských a hospodářských organizací a
seskupení států světa
- pojmenuje a analyzuje současné globální problémy lidstva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
evropské krajiny
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé, život dětí v jiných zemích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
energie, přírodní zdroje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství, doprava, průmysl
lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
evropská integrace
Evropa a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na Zemi
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
ČR – zeměpisná poloha, vztahy k okolním regionům
ČR – základní přírodní a socioekonomická charakteristika

ŠVP výstupy
- popíše a analyzuje s pomocí vhodných regionálních map místní oblast
- zobecňuje a analyzuje s pomocí vhodných regionálních map přírodní, sídelní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu
ČR – obyvatelstvo, hospodářské a politické postavení ČR v Evropě
- určí geografickou polohu ČR
- porovná rozlohu ČR se sousedními státy
- popíše charakteristické rysy přírodních poměrů ČR
- zhodnotí současný vývoj počtu obyvatel
- rozlišuje a porovnává faktory umístění hospodářských aktivit
Regiony ČR
- pojmenuje a vyhledá na mapách jednotlivé geografické oblasti a územní
samosprávné celky (kraje) v ČR
- rozlišuje a porovnává odvětvovou a územní strukturu hospodářství s použitím
regionálních příkladů
Přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech
- pojmenuje organizace, ve kterých je ČR členem
Obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické, - pracuje s tematickými mapami obsahujícími informace o rozmístění a pohybu
hospodářské a kulturní charakteristiky
obyvatelstva, o sídelních poměrech a hospodářských aktivitách
- pracuje s ukazatelem rozdílné lidnatosti – s hustotou zalidnění, migrací
obyvatelstva
- uvede konkrétní příklady procesu urbanizace, zejména ve vztahu k životnímu
prostředí
Světové hospodářství – průmysl, energetika, doprava, zemědělství, vodní a lesní
- rozlišuje a porovnává produkci světového hospodářství v jednotlivých regionech
hospodářství, rybolov
- určí a lokalizuje na tématických hospodářských mapách hlavní a periferní oblasti
světového hospodářství
Regionální společenské, politické a hospodářské útvary – hlavní hospodářské
- rozlišuje a porovnává státy světa z hlediska svrchovanosti podle geografické
oblasti světa
polohy a podle dalších kritérií vzájemné odlišnosti a podobnosti
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Zeměpis

9. ročník

- porovnává vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin Krajina – přírodní a
společenské prostředí, typy krajin
Příroda a společnost
Vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické
a environmentální problémy lidstva

- porovnává vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin

- zdůvodňuje, jak lidské vlivy působí na krajinu a životní prostředí
- vymezí některá hlavní současná civilizační rizika a světové ekologické problémy a
zaujme postoj k jejich řešení
- diskutuje o tom, co může každý člověk udělat osobně pro zlepšení životního
prostředí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa
mezinárodní setkávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
změny v krajině
ochrana přírodních a kulturních památek
zemědělství, doprava, průmysl
zemědělství a životní prostředí
doprava a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
energie, přírodní zdroje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec
aktuální ekologický problém
nerovnoměrnost života na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lidské sídlo
vodní zdroje
kulturní krajina
lidské sídlo, město, vesnice
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5.15 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
1
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Hudební výchova

Umění a kultura
Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP
ZV.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu
Od 1. do 5. ročníku je výuka dotována 1 hodinou týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Vyučovací předmět vede žáky k pochopení hudebního umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu
důležité pro jeho realizaci)
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.
2. stupeň
Předmět je povinný v 6., 7., 8., a 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu vnímání a využívání jako
prostředku komunikace. Hudební činnosti formují celkovou osobnost žáka, vedou k rozvoji jeho hudebnosti
– jeho hudebních schopností a dovedností. V těchto činnostech žák může uplatnit svůj individuální hlasový
potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti i své
pohybové dovednosti, využívá příležitost interpretovat hudbu podle svého individuálního zájmu a
zaměření.
Integrace předmětů
• Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
1. stupeň
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Hudební výchova

•
•

Podporujeme u žáka samostatnost a tvořivost
Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich
získání
• Při hodnocení žáků používáme pozitivní motivaci
2. stupeň
• Žáci pracují s notovými záznamy tak, aby se dokázali orientovat v notovém zápisu písní či
jednoduchých skladeb
• Při poslechu hudebních ukázek vedeme žáky k tomu, aby dokázali rozlišit hudební styly, formy,
nástroje, zpěvní hlasy
• Žáky vedeme k upevňování znalostí z hudební teorie a jejich praktickému užití při interpretaci písní
• Žáci pracují s komunikačními materiály (internet, odborná literatura) tak, aby získávali přiměřené
informace z dějin hudby a dále s nimi podle našich pokynů pracovali formou referátů či projektů
• Žáky vedeme k pamětnímu zvládání textů vybraných písní a vedeme je k samostatným hudebním
projevům (zpěv, rytmika, notový zápis)
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
• Zadáváme žákům problémové úkoly a oceňujeme více způsobů, cest vedoucích ke správnému
řešení
2. stupeň
• Při poslechových aktivitách vedeme žáky ke konfrontaci rozdílů a k poznání shodných rysů skladeb
(např. kantáta – oratorium, variace, rondo)
• Při interpretaci písní směrujeme žáky k rozpoznání rytmických či intonačních nedostatků a
k návrhům jejich korekce
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
• Učíme se společně naslouchat druhým a vyjadřovat se ústně i písemně
• Učíme se dalším prostředkům komunikace
• Realizujeme vystoupení žáků pro veřejnost
2. stupeň
• Vedeme žáky k tomu, aby dokázali na základě svých hudebních zkušeností formulovat své názory,
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Název předmětu

Hudební výchova
obhajovat svá stanoviska a posuzovat názory ostatních (při poslechových činnostech)
• Společně pak formulujeme pocity, dojmy a nálady z poslechu hudebních ukázek
• Žáky vedeme k vyjádření svého estetického prožitku z hudby jinými uměleckými formami (tanec,
kresba)
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
• Budujeme pozitivní školní a třídní klima
• Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti
• Vedeme žáky k respektování kulturních zvláštností jiných etnik
• Vedeme žáky k uvědomělému vnímání uměleckých děl
2. stupeň
• Při interpretaci písní a hudebních ukázek uplatňujeme osobní zkušenosti žáků získané
v mimoškolních i zájmových aktivitách
• Hudební činnosti a aktivity rozdělujeme tak, aby žáci dokázali vzájemně spolupracovat (zpěv
vícehlasých písní, zpěv a nástrojový doprovod, sólo – sbor)
Kompetence občanské:
1. stupeň
• Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k uměleckým dílům a kulturnímu dědictví
• Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění ve škole a v místě bydliště
2. stupeň
• U žáků prohlubujeme vztah k vlasti a tradicím (zpěv lidových písní, poznatky o významných českých
skladatelích a interpretech)
Kompetence pracovní:
1. stupeň
• Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel
2. stupeň
• Při interpretaci písní se zaměřujeme na dodržování pravidel hlasové hygieny
• Žáky vedeme k využívání znalostí a zkušeností získaných hudbou v zájmu dalšího rozvoje kulturní
vzdělanosti a estetického vnímání a cítění.
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Název předmětu

Hudební výchova

•

Hudební výchova

Při poslechových činnostech klademe důraz na soustředěný poslech hudby a při interpretaci písní
ke kultivovanému pěveckému projevu (hlasová výchova) – směřujeme tím k obohacování
emocionálního života.
1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zpívá vybrané písně intonačně čistě a rytmicky správně (dle svých dispozic)

Lidové a umělé písně
Poslech
Melodizace básní a říkadel
- dle svých individuálních dispozic vytleskává jednoduché rytmy a vytváří melodii a
Stupnice C dur
rytmus na zadané texty
Hra na Orffovy nástroje
- doprovází zpěv rytmickými nástroji
Houslový klíč
Taneční hry se zpěvem,
- pohybem vyjadřuje náladu hudby
jednoduché lidové tance, poslech
Zrychlování – zpomalování
- rozliší výrazné změny ve znějící hudbě
Zesilování – zeslabování
- přečte notu celou a půlovou v jednoduchém notovém zápisu
melodie stoupavá -klesavá
Poslech
Barva tónu hudebních nástrojů (klavír, housle, viola, akordeon, lesní roh atd.)
- rozlišuje hru na některé hudební nástroje
Hudba vokální, instrumentální,
- poznává některé druhy hudby
hudba vokálně instrumentální
Poslech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Hudební výchova

1. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání (hra na hudebníky)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
komunikace pomocí pohybů těla (řeč těla)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život (rozhlasové a televizní vysílání)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Hudební výchova

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Lidové a umělé písně
Poslech
Melodizace básní a říkadel
Stupnice C dur
Hra na Orffovy nástroje
Houslový klíč
Taneční hry se zpěvem,
jednoduché lidové tance, poslech
Zrychlování – zpomalování
Zesilování – zeslabování
melodie stoupavá -klesavá
Poslech

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zpívá vybrané písně intonačně čistě a rytmicky správně (dle svých dispozic)
- dle svých individuálních dispozic vytleskává jednoduché rytmy a vytváří melodii a
rytmus na zadané texty
doprovází zpěv rytmickými nástroji
- pohybem vyjadřuje náladu hudby
- rozliší výrazné změny ve znějící hudbě
- přečte notu celou a půlovou v jednoduchém notovém zápisu
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Hudební výchova

2. ročník

Barva tónu hudebních nástrojů (klavír, housle, viola, akordeon, lesní roh atd.)
- rozlišuje hru na některé hudební nástroje
Hudba vokální, instrumentální,
- poznává některé druhy hudby
hudba vokálně instrumentální
Poslech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život (rozhlasové a televizní vysílání)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
komunikace pomocí pohybů těla (řeč těla)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání (hra na hudebníky)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Hudební výchova

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Lidové a umělé písně
Poslech
Melodizace básní a říkadel
Stupnice C dur
Hra na Orffovy nástroje
Houslový klíč

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zpívá vybrané písně intonačně čistě a rytmicky správně (dle svých dispozic)
- dle svých individuálních dispozic vytleskává jednoduché rytmy a vytváří melodii a
rytmus na zadané texty
- doprovází zpěv rytmickými nástroji
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Hudební výchova

3. ročník

Taneční hry se zpěvem,
- pohybem vyjadřuje náladu hudby
jednoduché lidové tance, poslech
Zrychlování – zpomalování
- rozliší výrazné změny ve znějící hudbě
Zesilování – zeslabování
- přečte notu celou a půlovou v jednoduchém notovém zápisu
melodie stoupavá -klesavá
Poslech
Barva tónu hudebních nástrojů (klavír, housle, viola, akordeon, lesní roh atd.)
- rozlišuje hru na některé hudební nástroje
Hudba vokální, instrumentální,
- poznává některé druhy hudby
hudba vokálně instrumentální
Poslech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život (rozhlasové a televizní vysílání)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
komunikace pomocí pohybů těla (řeč těla)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání (hra na hudebníky)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Hudební výchova

4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

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

4. ročník

Intonace písní v některých durových a mollových tóninách, kánon
Vybrané opěrné písně
Nota celá, půlová, čtvrťová, osminová
Hra na rytmické nástroje Hra na tělo, pomlky
Malá písňová forma – ABA
Velká písňová forma – ABCA
Poslech
Hra na Orffovy nástroje,
Hra na tělo
Změna melodie (stoupavá, klesavá)
Změna rytmu (zpomalení, zrychlení)
Změna hlasitosti (slabě,
silně)
Poslech
Taneční kroky, polka, valčík, mazurka
improvizace, poslech

- interpretuje obtížnější písně ve větším hlasovém rozsahu dle svých věkových a
individuálních možností
- intonuje jednoduchou melodii
- doplňuje zpěv hrou na rytmické nástroje, vyťukává dle vzoru učitele notu celou,
půlovou a osminovou
- rozebírá dle svých možností jednoduché hudební formy

- vyťukává nebo vytleskává jednoduché předehry, mezihry a dohry
- dokáže rozpoznat některé hudební výrazové prostředky

- využívá taneční kroky a pohybu celého těla k vyjádření hudby pohybem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní přístup žáků k vyhledávání písní souvisejících s regionem Dobřan
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita
(cizojazyčné písně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
řeč těla
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost (tance evropských zemí)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
respektování zvláštností různých etnik (romská kultura)
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Intonace písní v některých durových a mollových tóninách, kánon
Vybrané opěrné písně
Nota celá, půlová, čtvrťová, osminová
Hra na rytmické nástroje Hra na tělo, pomlky
Malá písňová forma – ABA
Velká písňová forma – ABCA
Poslech
Hra na Orffovy nástroje,
Hra na tělo
Změna melodie (stoupavá, klesavá)
Změna rytmu (zpomalení, zrychlení)
Změna hlasitosti (slabě,
silně)
Poslech
Taneční kroky, polka, valčík, mazurka
improvizace, poslech

ŠVP výstupy
- interpretuje obtížnější písně ve větším hlasovém rozsahu dle svých věkových a
individuálních možností
- intonuje jednoduchou melodii
- doplňuje zpěv hrou na rytmické nástroje, vyťukává dle vzoru učitele notu celou,
půlovou a osminovou
- rozebírá dle svých možností jednoduché hudební formy

- vyťukává nebo vytleskává jednoduché předehry, mezihry a dohry
- dokáže rozpoznat některé hudební výrazové prostředky

- využívá taneční kroky a pohybu celého těla k vyjádření hudby pohybem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
respektování zvláštností různých etnik (romská kultura)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita
(cizojazyčné písně)

198

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Hudební výchova

5. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
řeč těla
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní přístup žáků k vyhledávání písní souvisejících s regionem Dobřan
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost (tance evropských zemí)

Hudební výchova

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Hudebně teoretické
poznatky (notový záznam)
Orientace v notovém
záznamu
Intonační, rytmická a
dechová cvičení
Pravidla hlasové hygieny
Rozdělení a popis
hudebních nástrojů,
jejich užití
Hudebně teoretické poznatky (délkové hodnoty not a pomlk, druhy taktů)
Hudební formy

ŠVP výstupy
- dle svých hlasových schopností reprodukuje melodii
- podle zadaných rytmických schémat doprovází melodii hrou na rytmické hudební
nástroje nebo hrou na tělo
- při pěveckých aktivitách dodržuje pravidla hlasové hygieny
- dodržuje rytmus a intonační přesnost na základě svých pěveckých schopností v
jednohlase, přiměřeně se zapojuje do interpretace vícehlasých skladeb
- posuzuje a vyjádří vlastními slovy úroveň pěveckých dovedností svých i druhých
- pochválí dobrý výkon a doporučí nápravu pěveckých nedokonalostí
- komponuje či sestaví jednoduchý rytmický doprovod
- vybere vhodné doprovodné nástroje
- navrhuje možné varianty a obměny doprovodu
- reprodukuje slyšený doprovod a mění
jej podle vlastní fantazie
- využívá znalosti z hudební teorie při
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Notace

Dějiny hudby, hudební styly a žánry
Taktování, tempo, dynamika, rytmus a metrum

Rozdělení hudebních nástrojů, hudební tělesa
Hudebně teoretické
poznatky

Hudební styly
Dějiny hudby
Hudební skladatelé

Texty písní dle zájmu dětí
Reprodukce výtvarných děl
Dobové nahrávky

6. ročník
interpretaci písní a rozboru poslechových skladeb
- orientuje se v hudebním názvosloví a hudebních notačních značkách
- aplikuje své poznatky v konkrétní písni či skladbě
- na základě audiovizuálních dokumentů přiřadí typ tance k jednotlivým hudebním
slohům
- diskutuje o typických znacích dané hudby a způsobu jejího vyjádření
tancem
- nachází rozdíly a společné znaky v jednotlivých tanečních stylech
- sám předvede
jednoduchý tanec na základě svých teoretických znalostí
- parafrázuje některé taneční prvky
- rozpoznává zvuky jednotlivých hudebních nástrojů či nástrojových
skupin
- využívá znalostí z hudební teorie - tóniny, harmonie, disharmonie, akordické
souzvuky, polyfonní melodie
atd.
- k poslechovým ukázkám zaujímá osobní postoj a hodnotí skladbu z rozmanitých
úhlů pohledu (forma, nástrojové provedení, zpěv, citový prožitek atd.)
- při poslechových činnostech porovnává
a analyzuje jednotlivé hudební styly a formy
- jednotlivé poslechové ukázky dává do souvislostí se společenským kontextem
dané doby
- posuzuje vznik hudebního díla na základě osobních zkušeností autora
- analyzuje u jednotlivých skladeb jejich uplatnění po stránce výrazové a po stránce
provedení
- vytváří hypotézy o smyslu skladby, jejím tématu, možnostem uplatnění v jiných
druzích umění, na základě poslechu popisuje představy, které hudba
vyvolává (doba, místo, prostředí atd.)
- posuzuje různé formy hudebního zpracování jednoho tématu
- srovnává původní skladby s jejich přepracováním do moderní či odlišné žánrové
podoby (u moderní hudby remake písní) a nachází rozdíly v odlišných verzích
- hodnotí jejich přednosti nebo nedostatky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Hudební výchova

6. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků, cvičení empatického a aktivního naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby vnímání světa
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

Hudební výchova

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Hudebně teoretické
poznatky (notový záznam)
Orientace v notovém
záznamu
Intonační, rytmická a

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dle svých hlasových schopností reprodukuje melodii
- podle zadaných rytmických schémat doprovází melodii hrou na rytmické hudební
nástroje nebo hrou na tělo
- při pěveckých aktivitách dodržuje pravidla hlasové hygieny
- dodržuje rytmus a intonační přesnost na základě svých pěveckých schopností v
jednohlase, přiměřeně se zapojuje do interpretace vícehlasých skladeb
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7. ročník

dechová cvičení
Pravidla hlasové hygieny

- posuzuje a vyjádří vlastními slovy úroveň pěveckých dovedností svých i druhých

Hudební styly
Dějiny hudby
Hudební skladatelé

- pochválí dobrý výkon a doporučí nápravu pěveckých nedokonalostí
- komponuje či sestaví jednoduchý rytmický doprovod
- vybere vhodné doprovodné nástroje
- navrhuje možné varianty a obměny doprovodu
- reprodukuje slyšený doprovod a mění
jej podle vlastní fantazie
- využívá znalosti z hudební teorie při
interpretaci písní a rozboru poslechových skladeb
- orientuje se v hudebním názvosloví a hudebních notačních značkách
- aplikuje své poznatky v konkrétní písni či skladbě
- na základě audiovizuálních dokumentů přiřadí typ tance k jednotlivým hudebním
slohům
- diskutuje o typických znacích dané hudby a způsobu jejího vyjádření
tancem
- nachází rozdíly a společné znaky v jednotlivých tanečních stylech
- sám předvede
jednoduchý tanec na základě svých teoretických znalostí
- parafrázuje některé taneční prvky
- rozpoznává zvuky jednotlivých hudebních nástrojů či nástrojových
skupin
- využívá znalostí z hudební teorie - tóniny, harmonie, disharmonie, akordické
souzvuky, polyfonní melodie
atd.
- k poslechovým ukázkám zaujímá osobní postoj a hodnotí skladbu z rozmanitých
úhlů pohledu (forma, nástrojové provedení, zpěv, citový prožitek atd.)
- při poslechových činnostech porovnává
a analyzuje jednotlivé hudební styly a formy
- jednotlivé poslechové ukázky dává do souvislostí se společenským kontextem

Texty písní dle zájmu dětí

dané doby
- posuzuje vznik hudebního díla na základě osobních zkušeností autora
- analyzuje u jednotlivých skladeb jejich uplatnění po stránce výrazové a po stránce

Rozdělení a popis
hudebních nástrojů,
jejich užití
Hudebně teoretické poznatky (délkové hodnoty not a pomlk, druhy taktů)
Hudební formy
Notace

Dějiny hudby, hudební styly a žánry
Taktování, tempo, dynamika, rytmus a metrum

Rozdělení hudebních nástrojů, hudební tělesa
Hudebně teoretické
poznatky
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Reprodukce výtvarných děl
Dobové nahrávky

7. ročník
provedení
- vytváří hypotézy o smyslu skladby, jejím tématu, možnostem uplatnění v jiných
druzích umění, na základě poslechu popisuje představy, které hudba
vyvolává (doba, místo, prostředí atd.)
- posuzuje různé formy hudebního zpracování jednoho tématu
- srovnává původní skladby s jejich přepracováním do moderní či odlišné žánrové
podoby (u moderní hudby remake písní) a nachází rozdíly v odlišných verzích
- hodnotí jejich přednosti nebo nedostatky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby vnímání světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků, cvičení empatického a aktivního naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•

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

•

Kompetence pracovní

Učivo
Hudebně teoretické
poznatky (notový záznam)
Orientace v notovém
záznamu
Intonační, rytmická a
dechová cvičení
Pravidla hlasové hygieny
Rozdělení a popis
hudebních nástrojů,
jejich užití
Hudebně teoretické poznatky (délkové hodnoty not a pomlk, druhy taktů)
Hudební formy
Notace

Dějiny hudby, hudební styly a žánry
Taktování, tempo, dynamika, rytmus a metrum

Rozdělení hudebních nástrojů, hudební tělesa
Hudebně teoretické
poznatky

ŠVP výstupy
- dle svých hlasových schopností reprodukuje melodii
- podle zadaných rytmických schémat doprovází melodii hrou na rytmické hudební
nástroje nebo hrou na tělo
- při pěveckých aktivitách dodržuje pravidla hlasové hygieny
- dodržuje rytmus a intonační přesnost na základě svých pěveckých schopností v
jednohlase, přiměřeně se zapojuje do interpretace vícehlasých skladeb
- posuzuje a vyjádří vlastními slovy úroveň pěveckých dovedností svých i druhých
- pochválí dobrý výkon a doporučí nápravu pěveckých nedokonalostí
- komponuje či sestaví jednoduchý rytmický doprovod
- vybere vhodné doprovodné nástroje
- navrhuje možné varianty a obměny doprovodu
- reprodukuje slyšený doprovod a mění
jej podle vlastní fantazie
- využívá znalosti z hudební teorie při
interpretaci písní a rozboru poslechových skladeb
- orientuje se v hudebním názvosloví a hudebních notačních značkách
- aplikuje své poznatky v konkrétní písni či skladbě
- na základě audiovizuálních dokumentů přiřadí typ tance k jednotlivým hudebním
slohům
- diskutuje o typických znacích dané hudby a způsobu jejího vyjádření
tancem
- nachází rozdíly a společné znaky v jednotlivých tanečních stylech
- sám předvede
jednoduchý tanec na základě svých teoretických znalostí
- parafrázuje některé taneční prvky
- rozpoznává zvuky jednotlivých hudebních nástrojů či nástrojových
skupin
- využívá znalostí z hudební teorie - tóniny, harmonie, disharmonie, akordické
souzvuky, polyfonní melodie
atd.
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Hudební výchova

Hudební styly
Dějiny hudby
Hudební skladatelé

Texty písní dle zájmu dětí
Reprodukce výtvarných děl
Dobové nahrávky

8. ročník
- k poslechovým ukázkám zaujímá osobní postoj a hodnotí skladbu z rozmanitých
úhlů pohledu (forma, nástrojové provedení, zpěv, citový prožitek atd.)
- při poslechových činnostech porovnává
a analyzuje jednotlivé hudební styly a formy
- jednotlivé poslechové ukázky dává do souvislostí se společenským kontextem
dané doby
- posuzuje vznik hudebního díla na základě osobních zkušeností autora
- analyzuje u jednotlivých skladeb jejich uplatnění po stránce výrazové a po stránce
provedení
- vytváří hypotézy o smyslu skladby, jejím tématu, možnostem uplatnění v jiných
druzích umění, na základě poslechu popisuje představy, které hudba
vyvolává (doba, místo, prostředí atd.)
- posuzuje různé formy hudebního zpracování jednoho tématu
- srovnává původní skladby s jejich přepracováním do moderní či odlišné žánrové
podoby (u moderní hudby remake písní) a nachází rozdíly v odlišných verzích
- hodnotí jejich přednosti nebo nedostatky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby vnímání světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků, cvičení empatického a aktivního naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Hudební výchova

8. ročník
místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu

Hudební výchova

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Hudebně teoretické
poznatky (notový záznam)
Orientace v notovém
záznamu
Intonační, rytmická a
dechová cvičení
Pravidla hlasové hygieny
Rozdělení a popis
hudebních nástrojů,
jejich užití
Hudebně teoretické poznatky (délkové hodnoty not a pomlk, druhy taktů)
Hudební formy
Notace

Dějiny hudby, hudební styly a žánry
Taktování, tempo, dynamika, rytmus a metrum

ŠVP výstupy
- dle svých hlasových schopností reprodukuje melodii
- podle zadaných rytmických schémat doprovází melodii hrou na rytmické hudební
nástroje nebo hrou na tělo
- při pěveckých aktivitách dodržuje pravidla hlasové hygieny
- dodržuje rytmus a intonační přesnost na základě svých pěveckých schopností v
jednohlase, přiměřeně se zapojuje do interpretace vícehlasých skladeb
- posuzuje a vyjádří vlastními slovy úroveň pěveckých dovedností svých i druhých
- pochválí dobrý výkon a doporučí nápravu pěveckých nedokonalostí
- komponuje či sestaví jednoduchý rytmický doprovod
- vybere vhodné doprovodné nástroje
- navrhuje možné varianty a obměny doprovodu
- reprodukuje slyšený doprovod a mění
jej podle vlastní fantazie
- využívá znalosti z hudební teorie při
interpretaci písní a rozboru poslechových skladeb
- orientuje se v hudebním názvosloví a hudebních notačních značkách
- aplikuje své poznatky v konkrétní písni či skladbě
- na základě audiovizuálních dokumentů přiřadí typ tance k jednotlivým hudebním
slohům
- diskutuje o typických znacích dané hudby a způsobu jejího vyjádření
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Hudební výchova

Rozdělení hudebních nástrojů, hudební tělesa
Hudebně teoretické
poznatky

Hudební styly
Dějiny hudby
Hudební skladatelé

Texty písní dle zájmu dětí
Reprodukce výtvarných děl
Dobové nahrávky

9. ročník
tancem
- nachází rozdíly a společné znaky v jednotlivých tanečních stylech
- sám předvede
jednoduchý tanec na základě svých teoretických znalostí
- parafrázuje některé taneční prvky
- rozpoznává zvuky jednotlivých hudebních nástrojů či nástrojových
skupin
- využívá znalostí z hudební teorie - tóniny, harmonie, disharmonie, akordické
souzvuky, polyfonní melodie
atd.
- k poslechovým ukázkám zaujímá osobní postoj a hodnotí skladbu z rozmanitých
úhlů pohledu (forma, nástrojové provedení, zpěv, citový prožitek atd.)
- při poslechových činnostech porovnává
a analyzuje jednotlivé hudební styly a formy
- jednotlivé poslechové ukázky dává do souvislostí se společenským kontextem
dané doby
- posuzuje vznik hudebního díla na základě osobních zkušeností autora
- analyzuje u jednotlivých skladeb jejich uplatnění po stránce výrazové a po stránce
provedení
- vytváří hypotézy o smyslu skladby, jejím tématu, možnostem uplatnění v jiných
druzích umění, na základě poslechu popisuje představy, které hudba
vyvolává (doba, místo, prostředí atd.)
- posuzuje různé formy hudebního zpracování jednoho tématu
- srovnává původní skladby s jejich přepracováním do moderní či odlišné žánrové
podoby (u moderní hudby remake písní) a nachází rozdíly v odlišných verzích
- hodnotí jejich přednosti nebo nedostatky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby vnímání světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Hudební výchova

9. ročník
vztahy mezi kulturami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků, cvičení empatického a aktivního naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu

5.16 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

13

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV.
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných
činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Žáci směřují k tomu, aby se učili rozumět
výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu a její historický
vývoj, citlivě vnímali svět kolem sebe, objevovali v něm estetické hodnoty a chránili je. Výtvarná výchova
pomáhá utvářet a rozvíjet kreativní stránku osobnosti žáků tím, že pomocí praktických výtvarných činností,
dovedností technik a námětů rozvíjí u nich potřebu vlastního výtvarného vyjádření, jejich fantazii a
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Název předmětu

Výtvarná výchova
prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace je od 1. ročníku do 3. ročníku 1 hodina, ve 4. a 5. ročníku jsou hodiny 2. Výuka probíhá ve
třídách, na terase, v přírodě (podle možností). Žáci se nedělí do skupin.
důležité pro jeho realizaci)
2. stupeň
Předmět je zařazen jako povinný v 6. ročníku s časovou dotací 2 hodiny, týdně, v 7. a 8. ročníku 1
hodina týdně a v 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v učebně výtvarné výchovy, popřípadě
v kmenových třídách nebo venku.
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
1. stupeň
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Učíme žáky experimentovat s výtvarnými prostředky (barvou, linií, plochou atd.)
kompetence žáků
• Na konkrétních ilustracích knih učíme děti rozlišovat osobité styly jednotlivých autorů
2. stupeň
• Žáci získávají praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém umění,
o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření
• Prakticky i teoreticky se seznamují s různými výtvarnými technikami a prostředky
• Rozvíjejí a prohlubují svůj vztah k výtvarnému umění a k výtvarné kultuře
• Žáci získávají představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, lidového a
architektury
• Uvědomují si význam krásy a estetických hodnot kolem sebe pro plnohodnotný život člověka
• Učí se využívat získaných poznatků a dovedností ve svém každodenním životě
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
• Vedeme žáky k využívání získaných dovedností z experimentování s různými výtvarnými materiály
• Učíme děti při tvorbě využívat různé umělecké postupy
• Motivujeme děti k osobitému tvůrčímu přístupu k zadaným tématům
• Učíme děti samostatně rozhodovat o užívání výtvarných technik a postupů
2. stupeň
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Název předmětu

Výtvarná výchova

•

Vedeme žáky k tomu, aby poznávali a ověřovali si rozdíly mezi jednotlivými individuálními
zobrazeními stejného námětu a zhodnotili jejich klady a zápory, aby pochválili dobré zpracování
a doporučili nápravu nedokonalostí
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
• Učíme žáky vyjadřovat své myšlenky prostřednictvím výtvarných činností
• Vedeme žáky ke komunikaci o svém díle i díle jiných, k vyjádření svých pocitů a nálad
• Vedeme žáky k porozumění různým druhům výtvarného umění
2. stupeň
• Vedeme žáky k tomu, aby dokázali na základě svých výtvarných zkušeností formulovat své názory,
obhajovat svá stanoviska a posuzovat názory ostatních, formulovat své pocity a individuální dojmy
z výtvarného díla
• Vedeme je k tomu, aby se učili analyzovat jednotlivá výtvarná vyjádření po stránce výrazové i po
stránce technického provedení
• Žáky podporujeme ve vyjádření svého estetického prožitku z výtvarného díla i jinými uměleckými
formami (tanec, zpěv apod.)
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
• Učíme děti vnímat, chápat a respektovat výtvarné vyjádření druhých
2. stupeň
• Při výtvarných činnostech využíváme osobních zkušeností žáků získaných v mimoškolních a
zájmových aktivitách
• Výtvarné činnosti a aktivity rozdělujeme tak, aby žáci dokázali vzájemně spolupracovat (práce ve
dvojicích, ve skupinách)
Kompetence občanské:
1. stupeň
• Vedeme děti k vnímání, chápání a ochraně národních kulturních tradic a hodnot
• Veřejnou prezentací vlastních děl vedeme děti k aktivní účasti na kulturním životě školy a obce
2. stupeň
• U žáků prohlubujeme vztah k vlasti, rodnému kraji (poznatky o významných českých výtvarných
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Název předmětu

Výtvarná výchova
umělcích, památkách, lidovém umění, lidových tradicích)
Kompetence pracovní:
1. stupeň
• Učíme děti udržovat své pracoviště i malířské potřeby v pořádku
• Vedeme děti k dokončení započatých činností
2. stupeň
• Žáky vedeme k využívání znalostí, zkušeností a dovedností získaných výtvarnou činností
v objevování a kultivaci estetických hodnot, jejich rozvoji a ochraně
• Při výtvarné práci se zaměřujeme na dodržování pracovních a hygienických návyků
• Klademe důraz na soustředěnou práci

Výtvarná výchova

1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Barvy - základní
- doplňkové
- světlé
- tmavé
- husté
- řídké
Linie - různá síla
- materiál
Přírodniny, jejich vlastnosti
Výrobky z přírodnin
Malba, kresba prožitků dítěte

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyjmenovává základní, doplňkové barvy
- rozlišuje teplé a studené, husté a řídké, světlé a tmavé barvy
- zdůvodní použití různé síly a zvolení vhodného náčiní při kresbě linií
- používá v tvorbě své zkušenosti s barvou a linií, objemem i tvarem a kombinuje je

- dokáže vyjádřit rozdíly při obrazném vyjádření, zvolí vhodné prostředky
- uplatní své dosavadní
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Výtvarná výchova

1. ročník

Ilustrace
Umělecká výtvarná tvorba
Hračka, loutka, maňásek
Materiál, tvar
Beseda nad uměleckým dílem
Návštěvy výstavy, galerie

zkušenosti při srovnávání různých výtvarných děl

- vyjádří vlastními slovy obsah svého či jiného uměleckého díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
voda
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Den Země

Výtvarná výchova

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Barvy - základní
- doplňkové
- světlé
- tmavé
- husté
- řídké
Linie - různá síla
- materiál
Přírodniny, jejich vlastnosti

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vyjmenovává základní, doplňkové barvy
- rozlišuje teplé a studené, husté a řídké, světlé a tmavé barvy
- zdůvodní použití různé síly a zvolení vhodného náčiní při kresbě linií
- používá v tvorbě své zkušenosti s barvou a linií, objemem i tvarem a kombinuje je

- dokáže vyjádřit rozdíly při obrazném vyjádření, zvolí vhodné prostředky
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Výtvarná výchova

2. ročník

Výrobky z přírodnin
Malba, kresba prožitků dítěte
Ilustrace
Umělecká výtvarná tvorba
Hračka, loutka, maňásek
Materiál, tvar
Beseda nad uměleckým dílem
Návštěvy výstavy, galerie

- uplatní své dosavadní
zkušenosti při srovnávání různých výtvarných děl

- vyjádří vlastními slovy obsah svého či jiného uměleckého díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
voda
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Den Země
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Výtvarná výchova

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Barvy - základní
- doplňkové
- světlé
- tmavé
- husté
- řídké
Linie - různá síla

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vyjmenovává základní, doplňkové barvy
- rozlišuje teplé a studené, husté a řídké, světlé a tmavé barvy
- zdůvodní použití různé síly a zvolení vhodného náčiní při kresbě linií
- používá v tvorbě své zkušenosti s barvou a linií, objemem i tvarem a kombinuje je
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Výtvarná výchova

3. ročník

- materiál
Přírodniny, jejich vlastnosti
Výrobky z přírodnin
Malba, kresba prožitků dítěte
Ilustrace
Umělecká výtvarná tvorba
Hračka, loutka, maňásek
Materiál, tvar
Beseda nad uměleckým dílem
Návštěvy výstavy, galerie

- dokáže vyjádřit rozdíly při obrazném vyjádření, zvolí vhodné prostředky
- uplatní své dosavadní
zkušenosti při srovnávání různých výtvarných děl

- vyjádří vlastními slovy obsah svého či jiného uměleckého díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
voda
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Den Země
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Výtvarná výchova

4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Práce s kontrastem
Monotyp
Dokreslování obrázků
Modelování

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- formuluje prvky vizuálně
obrazného vyjádření a
porovnává je na základě
proporčních vztahů, barevných kontrastů a světlostních poměrů
- uplatňuje prvky vizuálně
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Výtvarná výchova

4. ročník

Kresba
Práce s linií a barvou

obrazného vyjádření ve vztahu k celku
- vyjadřuje se plošně, objemově, prostorově
- uspořádává prvky ve vztahu k vlastnímu tělu
- uvědoměle používá vlastní životní zkušenosti při výtvarném vyjadřování ze svého
nejbližšího okolí
- uplatňuje své zkušenosti
z výtvarné hry s barvou, linií, tvarem a objemem při vyjádření svých prožitků a
pocitů
- dokáže vyjádřit rozdíly při
porovnávání výtvarných děl
- vysvětlí využití různých vizuálně obrazných vyjádření
- použije vizuálně obrazných vyjádření jako inspirace ve své tvorbě
- vyjádří náladu barvou
- využívá výtvarných děl ke sdělení informací
- vyjadřuje vlastní pocity kresbou, malbou
- kombinuje materiály a techniky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvoj schopností poznávání

Fotografie, film, pohlednice
Experimentování s barvou
Hry s linií
Umělecká výtvarná tvorba
Beseda o uměleckém díle
Návštěvy galerií
Plakát
Koláž

Výtvarná výchova

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

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

215

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Výtvarná výchova
Práce s kontrastem
Monotyp
Dokreslování obrázků
Modelování
Kresba
Práce s linií a barvou
Fotografie, film, pohlednice
Experimentování s barvou
Hry s linií
Umělecká výtvarná tvorba
Beseda o uměleckém díle
Návštěvy galerií
Plakát
Koláž

5. ročník
- formuluje prvky vizuálně
obrazného vyjádření a
porovnává je na základě
proporčních vztahů, barevných kontrastů a světlostních poměrů
- uplatňuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku
- vyjadřuje se plošně, objemově, prostorově
- uspořádává prvky ve vztahu k vlastnímu tělu
- uvědoměle používá vlastní životní zkušenosti při výtvarném vyjadřování ze svého
nejbližšího okolí
- uplatňuje své zkušenosti
z výtvarné hry s barvou, linií, tvarem a objemem při vyjádření svých prožitků a
pocitů
- dokáže vyjádřit rozdíly při
porovnávání výtvarných děl
- vysvětlí využití různých vizuálně obrazných vyjádření
- použije vizuálně obrazných vyjádření jako inspirace ve své tvorbě
- vyjádří náladu barvou
- využívá výtvarných děl ke sdělení informací
- vyjadřuje vlastní pocity kresbou, malbou
- kombinuje materiály a techniky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní

216

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Výtvarná výchova

6. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Vlastnosti barev
Míchání barev
Užití světelného a barevného kontrastu, redukované barevné škály
Barevná nadsázka
Psychické a emocionální působení barvy
Kombinace barev, linií a tvarů
Děj a vlastní vztah k němu (důraz na citový zážitek, psychologické působení, dojmy
a prožitky)
Vyjádření základních proporcí obličeje, postavy, mimiky
Vyjádření pohybu
Písmo jako výtvarný prvek
Uplatnění tvaru, barvy, linií, struktury předmětů v dekorativních kompozicích,
výtvarném vyjádření skutečnosti a přírodních tvarů
Volný výtvarný přepis, transpozice a parafráze přírodních a umělých forem
Výtvarné vyjádření krajinných motivů a prostorových vztahů na základě pozorování,
prožitků a poznatků
Inspirace hudbou
Tématické práce
Plošné dekorativní kompozice
Práce s různými materiály
Techniky kresby, malby, grafiky, trojrozměrné zobrazení, výtvarná řemesla,
průmyslový design
Výtvarně teoretické poznatky
Uplatnění výtvarných zákonitostí v běžném
životě (oblečení, bydlení)

Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby pro slovní hodnocení

ŠVP výstupy
- vybírá a zobrazuje rozmanitou škálu výtvarných prvků
- využívá svých znalostí o vlastnostech barev, tvarů linií a jejich vzájemného
působení pro vlastní individuální a tvořivé vyjádření
- vyzkouší a ověří si jejich různé kombinace
- komentuje a vysvětluje jejich použití ve svém výtvarném záměru
- uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném
projevu
- vybírá, reprodukuje, upravuje, mění a obměňuje své vizuální zkušenosti
- znázorňuje své představy, využívá fantazie a smyslových zkušeností

- uspořádává, spojuje a řadí objekty do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém
průběhu ve statickém i dynamickém vyjádření
- využívá počítačové grafiky, animace, fotografií k vlastní tvorbě
- vybírá a kombinuje různé výtvarné techniky a prostředky pro osobité vyjádření
- navrhuje možné varianty a obměny výtvarných prostředků
- posuzuje různé formy zpracování jednoho
tématu a jejich účinek na diváka
- nachází rozdíly a společné znaky ve výtvarném zpracování stejného námětu a
hodnotí jejich přednosti a nedostatky
- osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je v praktickém životě
- popisuje působení obrazného vyjádření
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6. ročník

výtvarného díla

- posuzuje a vyjádří vlastními slovy účinek obrazného vyjádření (smyslový účinek,
subjektivní účinek, sociální působení)
- uvede klady a zápory – pochválí dobré vyjádření a doporučí nápravu
nedokonalostí
- obhájí svůj výtvarný záměr
- analyzuje jednotlivá vyjádření po stránce výrazové a po stránce provedení
Dějiny výtvarného umění
výtvarné kultury
Výtvarné umění a jeho proměny v souvislosti s historickým vývojem
- vyhledává a poznává vybraná základní umělecká díla z národního i světového
Významné osobnosti českého a světového výtvarného umění
výtvarného umění
Architektura a její podíl na formování životního prostředí
- rozlišuje hlavní historické etapy ve výtvarném umění
Estetika bydlení, pracovního prostředí, odívání, výrobků, reklamy
- srovnává jednotlivá umělecká díla a využívá k tomu svých osobních zkušeností a
Poznávání regionálních památek, krásy přírody
prožitků
Tradice svátků
- popisuje představy, které v něm výtvarné dílo vyvolává
Návštěvy galerií, výstav, ateliérů
- dává vznik a charakter díla do souvislostí se společenským vývojem dané doby
Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby
- ověřuje si rozdíly mezi jednotlivými individuálními zobrazeními stejného námětu,
Analýza a syntéza
zhodnotí jejich klady a zápory
- uplatňuje a vysvětluje svůj osobní postoj k nim /s vědomím subjektivity svého
postoje k interpretaci tohoto zpracování/
Prezentace na veřejnosti
- dokáže vysvětlit a obhájit výsledky své tvorby
(výstavy, soutěže, využití počítače apod.)
- podle daných kritérií
porovnává vybraná obrazná vyjádření
- zdůvodní svůj osobní postoj k obrazným vyjádřením
- prezentuje výtvarná vyjádření na veřejnosti vhodnou formou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odlišnosti a společné znaky kultury ve světě a v Evropě
místa a události v okolí, která mají vztah k Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé a společné způsoby vnímání světa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana lesů, vody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vzájemné poznávání se a respektování se
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
- společné znaky českého a evropského výtvarného umění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava a realizace výstavy výtvarných prací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
plakát

Výtvarná výchova

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Vlastnosti barev
Míchání barev
Užití světelného a barevného kontrastu, redukované barevné škály
Barevná nadsázka
Psychické a emocionální působení barvy
Kombinace barev, linií a tvarů

ŠVP výstupy
- vybírá a zobrazuje rozmanitou škálu výtvarných prvků
- využívá svých znalostí o vlastnostech barev, tvarů linií a jejich vzájemného
působení pro vlastní individuální a tvořivé vyjádření
- vyzkouší a ověří si jejich různé kombinace
- komentuje a vysvětluje jejich použití ve svém výtvarném záměru
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7. ročník

Děj a vlastní vztah k němu (důraz na citový zážitek, psychologické působení, dojmy
a prožitky)
Vyjádření základních proporcí obličeje, postavy, mimiky
Vyjádření pohybu
Písmo jako výtvarný prvek
Uplatnění tvaru, barvy, linií, struktury předmětů v dekorativních kompozicích,
výtvarném vyjádření skutečnosti a přírodních tvarů
Volný výtvarný přepis, transpozice a parafráze přírodních a umělých forem
Výtvarné vyjádření krajinných motivů a prostorových vztahů na základě pozorování,
prožitků a poznatků
Inspirace hudbou
Tématické práce
Plošné dekorativní kompozice
Práce s různými materiály
Techniky kresby, malby, grafiky, trojrozměrné zobrazení, výtvarná řemesla,
průmyslový design
Výtvarně teoretické poznatky
Uplatnění výtvarných zákonitostí v běžném
životě (oblečení, bydlení)

Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby pro slovní hodnocení
výtvarného díla

Dějiny výtvarného umění
Výtvarné umění a jeho proměny v souvislosti s historickým vývojem
Významné osobnosti českého a světového výtvarného umění
Architektura a její podíl na formování životního prostředí
Estetika bydlení, pracovního prostředí, odívání, výrobků, reklamy

- uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném
projevu
- vybírá, reprodukuje, upravuje, mění a obměňuje své vizuální zkušenosti
- znázorňuje své představy, využívá fantazie a smyslových zkušeností

- uspořádává, spojuje a řadí objekty do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém
průběhu ve statickém i dynamickém vyjádření
- využívá počítačové grafiky, animace, fotografií k vlastní tvorbě
- vybírá a kombinuje různé výtvarné techniky a prostředky pro osobité vyjádření
- navrhuje možné varianty a obměny výtvarných prostředků
- posuzuje různé formy zpracování jednoho
tématu a jejich účinek na diváka
- nachází rozdíly a společné znaky ve výtvarném zpracování stejného námětu a
hodnotí jejich přednosti a nedostatky
- osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je v praktickém životě
- popisuje působení obrazného vyjádření
- posuzuje a vyjádří vlastními slovy účinek obrazného vyjádření (smyslový účinek,
subjektivní účinek, sociální působení)
- uvede klady a zápory – pochválí dobré vyjádření a doporučí nápravu
nedokonalostí
- obhájí svůj výtvarný záměr
- analyzuje jednotlivá vyjádření po stránce výrazové a po stránce provedení
- orientuje se v oblasti výtvarné kultury
- vyhledává a poznává vybraná základní umělecká díla z národního i světového
výtvarného umění
- rozlišuje hlavní historické etapy ve výtvarném umění
- srovnává jednotlivá umělecká díla a využívá k tomu svých osobních zkušeností a
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Poznávání regionálních památek, krásy přírody
Tradice svátků
Návštěvy galerií, výstav, ateliérů
Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby
Analýza a syntéza

prožitků
- popisuje představy, které v něm výtvarné dílo vyvolává
- dává vznik a charakter díla do souvislostí se společenským vývojem dané doby
- ověřuje si rozdíly mezi jednotlivými individuálními zobrazeními stejného námětu,
zhodnotí jejich klady a zápory
- uplatňuje a vysvětluje svůj osobní postoj k nim /s vědomím subjektivity svého
postoje k interpretaci tohoto zpracování/
Prezentace na veřejnosti
- dokáže vysvětlit a obhájit výsledky své tvorby
(výstavy, soutěže, využití počítače apod.)
- podle daných kritérií
porovnává vybraná obrazná vyjádření
- zdůvodní svůj osobní postoj k obrazným vyjádřením
- prezentuje výtvarná vyjádření na veřejnosti vhodnou formou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana lesů, vody
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava a realizace výstavy výtvarných prací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
plakát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé a společné způsoby vnímání světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vzájemné poznávání se a respektování se
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odlišnosti a společné znaky kultury ve světě a v Evropě
místa a události v okolí, která mají vztah k Evropě
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
- společné znaky českého a evropského výtvarného umění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Vlastnosti barev
Míchání barev
Užití světelného a barevného kontrastu, redukované barevné škály
Barevná nadsázka
Psychické a emocionální působení barvy
Kombinace barev, linií a tvarů
Děj a vlastní vztah k němu (důraz na citový zážitek, psychologické působení, dojmy
a prožitky)
Vyjádření základních proporcí obličeje, postavy, mimiky
Vyjádření pohybu
Písmo jako výtvarný prvek
Uplatnění tvaru, barvy, linií, struktury předmětů v dekorativních kompozicích,
výtvarném vyjádření skutečnosti a přírodních tvarů
Volný výtvarný přepis, transpozice a parafráze přírodních a umělých forem
Výtvarné vyjádření krajinných motivů a prostorových vztahů na základě pozorování,
prožitků a poznatků
Inspirace hudbou
Tématické práce

ŠVP výstupy
- vybírá a zobrazuje rozmanitou škálu výtvarných prvků
- využívá svých znalostí o vlastnostech barev, tvarů linií a jejich vzájemného
působení pro vlastní individuální a tvořivé vyjádření
- vyzkouší a ověří si jejich různé kombinace
- komentuje a vysvětluje jejich použití ve svém výtvarném záměru
- uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném
projevu
- vybírá, reprodukuje, upravuje, mění a obměňuje své vizuální zkušenosti
- znázorňuje své představy, využívá fantazie a smyslových zkušeností

- uspořádává, spojuje a řadí objekty do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém
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Plošné dekorativní kompozice
Práce s různými materiály
Techniky kresby, malby, grafiky, trojrozměrné zobrazení, výtvarná řemesla,
průmyslový design
Výtvarně teoretické poznatky
Uplatnění výtvarných zákonitostí v běžném
životě (oblečení, bydlení)

Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby pro slovní hodnocení
výtvarného díla

Dějiny výtvarného umění
Výtvarné umění a jeho proměny v souvislosti s historickým vývojem
Významné osobnosti českého a světového výtvarného umění
Architektura a její podíl na formování životního prostředí
Estetika bydlení, pracovního prostředí, odívání, výrobků, reklamy
Poznávání regionálních památek, krásy přírody
Tradice svátků
Návštěvy galerií, výstav, ateliérů
Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby
Analýza a syntéza

Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby
Analýza a syntéza
Prezentace na veřejnosti
(výstavy, soutěže, využití počítače apod.)

průběhu ve statickém i dynamickém vyjádření
- využívá počítačové grafiky, animace, fotografií k vlastní tvorbě
- vybírá a kombinuje různé výtvarné techniky a prostředky pro osobité vyjádření
- navrhuje možné varianty a obměny výtvarných prostředků
- posuzuje různé formy zpracování jednoho
tématu a jejich účinek na diváka
- nachází rozdíly a společné znaky ve výtvarném zpracování stejného námětu a
hodnotí jejich přednosti a nedostatky
- osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je v praktickém životě
- popisuje působení obrazného vyjádření
- posuzuje a vyjádří vlastními slovy účinek obrazného vyjádření (smyslový účinek,
subjektivní účinek, sociální působení)
- uvede klady a zápory – pochválí dobré vyjádření a doporučí nápravu
nedokonalostí
- obhájí svůj výtvarný záměr
- analyzuje jednotlivá vyjádření po stránce výrazové a po stránce provedení
- orientuje se v oblasti výtvarné kultury
- vyhledává a poznává vybraná základní umělecká díla z národního i světového
výtvarného umění
- rozlišuje hlavní historické etapy ve výtvarném umění
- srovnává jednotlivá umělecká díla a využívá k tomu svých osobních zkušeností a
prožitků
- popisuje představy, které v něm výtvarné dílo vyvolává
- dává vznik a charakter díla do souvislostí se společenským vývojem dané doby
- ověřuje si rozdíly mezi jednotlivými individuálními zobrazeními stejného námětu,
zhodnotí jejich klady a zápory
- uplatňuje a vysvětluje svůj osobní postoj k nim /s vědomím subjektivity svého
postoje k interpretaci tohoto zpracování/
- dokáže vysvětlit a obhájit výsledky své tvorby
- podle daných kritérií
porovnává vybraná obrazná vyjádření
- zdůvodní svůj osobní postoj k obrazným vyjádřením
- prezentuje výtvarná vyjádření na veřejnosti vhodnou formou
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana lesů, vody
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava a realizace výstavy výtvarných prací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
plakát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé a společné způsoby vnímání světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vzájemné poznávání se a respektování se
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odlišnosti a společné znaky kultury ve světě a v Evropě
místa a události v okolí, která mají vztah k Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
- společné znaky českého a evropského výtvarného umění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Vlastnosti barev
Míchání barev
Užití světelného a barevného kontrastu, redukované barevné škály
Barevná nadsázka
Psychické a emocionální působení barvy
Kombinace barev, linií a tvarů
Děj a vlastní vztah k němu (důraz na citový zážitek, psychologické působení, dojmy
a prožitky)
Vyjádření základních proporcí obličeje, postavy, mimiky
Vyjádření pohybu
Písmo jako výtvarný prvek
Uplatnění tvaru, barvy, linií, struktury předmětů v dekorativních kompozicích,
výtvarném vyjádření skutečnosti a přírodních tvarů
Volný výtvarný přepis, transpozice a parafráze přírodních a umělých forem
Výtvarné vyjádření krajinných motivů a prostorových vztahů na základě pozorování,
prožitků a poznatků
Inspirace hudbou
Tématické práce
Plošné dekorativní kompozice
Práce s různými materiály
Techniky kresby, malby, grafiky, trojrozměrné zobrazení, výtvarná řemesla,
průmyslový design
Výtvarně teoretické poznatky
Uplatnění výtvarných zákonitostí v běžném
životě (oblečení, bydlení)

Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby pro slovní hodnocení
výtvarného díla

ŠVP výstupy
- vybírá a zobrazuje rozmanitou škálu výtvarných prvků
- využívá svých znalostí o vlastnostech barev, tvarů linií a jejich vzájemného
působení pro vlastní individuální a tvořivé vyjádření
- vyzkouší a ověří si jejich různé kombinace
- komentuje a vysvětluje jejich použití ve svém výtvarném záměru
- uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném
projevu
- vybírá, reprodukuje, upravuje, mění a obměňuje své vizuální zkušenosti
- znázorňuje své představy, využívá fantazie a smyslových zkušeností

- uspořádává, spojuje a řadí objekty do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém
průběhu ve statickém i dynamickém vyjádření
- využívá počítačové grafiky, animace, fotografií k vlastní tvorbě
- vybírá a kombinuje různé výtvarné techniky a prostředky pro osobité vyjádření
- navrhuje možné varianty a obměny výtvarných prostředků
- posuzuje různé formy zpracování jednoho
tématu a jejich účinek na diváka
- nachází rozdíly a společné znaky ve výtvarném zpracování stejného námětu a
hodnotí jejich přednosti a nedostatky
- osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je v praktickém životě
- popisuje působení obrazného vyjádření
- posuzuje a vyjádří vlastními slovy účinek obrazného vyjádření (smyslový účinek,
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9. ročník

subjektivní účinek, sociální působení)
- uvede klady a zápory – pochválí dobré vyjádření a doporučí nápravu
nedokonalostí
- obhájí svůj výtvarný záměr
- analyzuje jednotlivá vyjádření po stránce výrazové a po stránce provedení
Dějiny výtvarného umění
- orientuje se v oblasti výtvarné kultury
Výtvarné umění a jeho proměny v souvislosti s historickým vývojem
- vyhledává a poznává vybraná základní umělecká díla z národního i světového
Významné osobnosti českého a světového výtvarného umění
výtvarného umění
Architektura a její podíl na formování životního prostředí
- rozlišuje hlavní historické etapy ve výtvarném umění
Estetika bydlení, pracovního prostředí, odívání, výrobků, reklamy
- srovnává jednotlivá umělecká díla a využívá k tomu svých osobních zkušeností a
Poznávání regionálních památek, krásy přírody
prožitků
Tradice svátků
- popisuje představy, které v něm výtvarné dílo vyvolává
Návštěvy galerií, výstav, ateliérů
- dává vznik a charakter díla do souvislostí se společenským vývojem dané doby
Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby
- ověřuje si rozdíly mezi jednotlivými individuálními zobrazeními stejného námětu,
Analýza a syntéza
zhodnotí jejich klady a zápory
- uplatňuje a vysvětluje svůj osobní postoj k nim /s vědomím subjektivity svého
postoje k interpretaci tohoto zpracování/
Využití praktických i teoretických poznatků z výtvarné tvorby
- dokáže vysvětlit a obhájit výsledky své tvorby
Analýza a syntéza
- podle daných kritérií
Prezentace na veřejnosti
porovnává vybraná obrazná vyjádření
(výstavy, soutěže, využití počítače apod.)
- zdůvodní svůj osobní postoj k obrazným vyjádřením
- prezentuje výtvarná vyjádření na veřejnosti vhodnou formou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana lesů, vody
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava a realizace výstavy výtvarných prací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
plakát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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9. ročník
různé a společné způsoby vnímání světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vzájemné poznávání se a respektování se
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odlišnosti a společné znaky kultury ve světě a v Evropě
místa a události v okolí, která mají vztah k Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
- společné znaky českého a evropského výtvarného umění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa

5.17 Rodinná výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Rodinná výchova
Člověk a zdraví
Předmět Rodinná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZV.
Rodinná výchova přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí
žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně

227

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Název předmětu

Rodinná výchova
odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i
mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o
přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je zařazen jako povinný v 6., 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá
předmětu (specifické informace o předmětu v kmenových třídách. V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova,
důležité pro jeho realizaci)
Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova.
Integrace předmětů
• Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Vedeme žáky kvyhledávání a třídění informací a k jejich využívání v procesu učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Vytváříme komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
kompetence žáků
• Učíme plánovat, organizovat a řídit vlastní učení
Kompetence k řešení problémů:
• Společně se žáky vnímáme nejrůznější problémové situace (mimořádné, krizové) a plánujeme
způsoby řešení problémů
• Vyhledáváme informace vhodné k řešení problémů a podněcujeme žáky ke správné argumentaci
• Učíme žáky otevřeně klást otázky
Kompetence komunikativní:
• Umožňujeme žákům osvojovat si kultivovaný ústní projev a účinně se zapojovat do diskuze
• Učíme žáky komunikaci na odpovídající úrovni
Kompetence sociální a personální:
• Vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a k vytváření příjemné atmosféry v týmu
• Nacvičujeme sociální dovednosti pro předcházení a zvládání psychicky náročných situací a
vyhledání pomoci při problémech
• Vedeme žáky k ohleduplnému chování a k dodržování pravidel slušného chování
• Vedeme žáky k sebepoznání a stanovování osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení
• Učíme žáky uplatňovat bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické
partnerské vztahy
Kompetence občanské:
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Rodinná výchova

•
•
•
•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Učíme žáky respektovat názory ostatních a vytvářet vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
Formujeme volní a charakterové rysy žáků
Vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace
Učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti, respektovat požadavky na kvalitní životní
prostředí
Kompetence pracovní:
• Učíme žáky využívat znalosti v běžné praxi
• Nacvičujeme ovládání základních postupů první pomoci
• Vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
• Vytváříme pro žáky příležitost k aplikacím v modelových situacích
Vyučovací předmět vznikl ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZV.

Rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Komunikace v rodině a mezi vrstevníky
Modelové situace a hry
Kamarádství, přátelství, láska
Rodina – postavení a role muže a ženy
Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte
Duševní a tělesné zdraví
- osobní, duševní hygiena

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- popíše a předvede různé způsoby komunikace
- naslouchá a spolupracuje
- nachází a respektuje principy komunikace s dospělými a vrstevníky
- definuje své role ve společnosti
- předvede situační scénku na dané téma
- diskutuje o vlivech okolí a rozpozná negativní a pozitivní působení
- objasní pojem zdraví a jeho složky
- vyjmenuje zásady preventivní péče o své zdraví
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6. ročník

Péče o zdraví
Pracovní a odpočinkové aktivity
Pohybový režim
Volný čas
Způsoby technologie zpracování potravin
Sestavování jídelníčku jako prevence kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění
Výživa a zdraví
- zásady zdravého stravování
- pitný režim
- vliv životních podmínek (např. vnějšího prostředí) na zdraví
Choroby přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
Nácvik činností směřujících k regeneraci organismu a překonávání únavy
Dětská krizová centra, linky důvěry
Pozitivní životní cíle a hodnoty
Kouření (tabakismus)
Alkoholismus
Způsoby a nácvik seberegulace a sebeovládání
Reklama a její vliv na spotřebitele
Jak se bránit reklamě
Osobní bezpečí
Způsoby chování v krizových situacích
Dětská krizová centra
rozvoj osobnosti – vyrovnávání se s problémy
Psychohygiena
Nebezpečné situace
Nácvik první pomoci
- úrazy v domácnosti, při sportu a v dopravě
Bezpečné sportování
Bezpečnost silničního provozu
Požární ochrana

- diskutuje o hodnotě zdraví
-popíše aktivity vedoucí k upevňování či poškozování zdraví
- vysvětlí smysl prevence

- připraví jednoduché pokrmy dle zásad zdravé výživy

- definuje základní pojmy z výživy
- objasňuje souvislosti mezi výživou a rozvojem nemocí
- diskutuje o stravování s vrstevníky i rodiči
- rozpoznává příznaky nemocí
- navrhuje preventivní opatření k předcházení nemocem
- prakticky ovládá relaxační techniky
- definuje pojem hodnota a žebříček hodnot
- vysvětlí účinky užívání návykových látek na organismus
- ví, kam se obrátit v případě potřeby o odbornou pomoc

- dokáže vyhledat důležitá telefonní čísla
- odmítá návykové látky (modelové situace)
- pozná a vyhodnotí krizovou situaci, zaujímá stanoviska

- ošetří jednoduchá zranění
- diskutuje o situacích ohrožujících zdraví člověka při sportu a běžných aktivitách
- ovládá pravidla silničního provozu běžná pro chodce a cyklisty
- prakticky nacvičuje zásady požární ochrany
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6. ročník

(předcházení požáru, postup v případě požáru a nácvik evakuace)
- rozlišuje varovné signály
Varovné signály
- přiřadí telefonní čísla ke složkám integrovaného systému
Integrovaný záchranný systém
-tísňová volání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i nonverbální)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
mezilidské vztahy (empatie a pohled na svět očima druhého)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního volného času)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
hodnoty, postoje, praktická etika (analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
rozdíl mezi reklamou a zprávou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti pro řešení problémů a rozhodování)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity)
Rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•

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

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Komunikace v rodině skupině vrstevníků, na úrovni spolku či obce
Rodina a bydlení
Rodina a domov
Člověk ve zdraví a nemoci
Složky zdraví
Poruchy výživy
Poruchy příjmu potravy
Postižení mezi námi

Abeceda zdravé výživy
Podpora zdraví prevence a intervence
Infekční choroby
- respirační přenosné choroby
- nemoci přenosné potravou
- nemoci získané v přírodě
Příprava pokrmů

Nácvik činností směřujících k regeneraci organismu a překonávání únavy a stresu
Odlišnosti pohlaví
Základní odborná terminologie
Dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny
Rozmnožování
Auto-destruktivní závislosti
- sebepoškozování
- alkohol

ŠVP výstupy
- navrhuje způsoby komunikace vedoucí k dobrým mezilidským vztahům
- stanovuje pravidla soužití v prostředí komunity
- zhodnotí, jak bydlení pozitivně ovlivňuje klima v rodině
- navrhuje aktivity, kterými sám přispívá k pohodě domova
- nachází rozdíly v hodnotovém žebříčku zdravého a nemocného člověka
- vyhledává a porovnává příklady dopadů nesprávné výživy na zdraví člověka
- na modelových situacích navrhuje a nacvičuje způsoby chování a pomoci
postiženým spoluobčanům
- v diskusi o postižených hledá příklady ze svého okolí
- zná a vysvětlí základní pojmy alternativní výživy (směry)
- zdůvodní nevhodnost jednostranné výživy
- vysvětlí jak podporovat zdravý životní styl
- rozpoznává příznaky nemocí
- navrhuje preventivní opatření k předcházení nemocem

- pojmenuje, co škodí našemu zdraví
- nacvičuje přípravu pokrmů dle zásad zdravé výživy
- spolupracuje v rámci programu Eko škola
- nacvičuje relaxační techniky
- pojmenuje odlišnosti pohlaví (fyzické i duševní)

- popisuje rozmnožovací akt jako prostředek zachování rodu
- definuje pojem závislosti, popíše jejich účinky na organismus
- nalézá příklady vzniku závislostí
- s pomocí učitele řeší modelové situace
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- tabakismus
- dopink ve sportu
Vrstevníci a okolí
(spolužáci, party)
- komunikace s neznámými lidmi
- kyberšikana
- sebeochrana
- formy sexuálního zneužívání dětí
- mediální reklama – druhy, vlivy
Evakuační zavazadlo
Integrovaný záchranný systém
První pomoc

7. ročník

- pozná manipulativní jednání vrstevníků
- odmítá násilí v okolí
- vyjmenovává pravidla asertivního chování a uplatňuje je v komunikaci

- předvede zabalení evakuačního zavazadla
- vyjmenuje složky integrovaného záchranného systému včetně telefonních čísel¨

- nacvičuje poskytnutí první pomoci
Zásady evakuace
- popíše postup evakuace
Prostředky improvizované ochrany
- používá improvizované prostředky osobní ochrany
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace (cvičení pozornosti a empatie aktivního naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
mezilidské vztahy (vztahy a naše skupina)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti (člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
hodnoty, postoje, praktická etika (pomáhající a prosociální chování)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
plakát
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
rozdíl mezi reklamou a zprávou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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7. ročník
integrace jedince v rodině, vrstevnických a profesních vztazích

Rodinná výchova

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Rodina (hledání ideálu, sňatek)
Faktory ovlivňující stabilitu rodiny
Porozumět a pomáhat nemocným (nácvik prosociálního chování)
Péče o nemocné
Prevence
Alternativní způsoby ochrany zdraví
Sami sobě lékařem
Nácvik praktických dovedností (telefonování)
Nebezpečí kolem nás
Nácvik činností směřujících k regeneraci organismu a překonávání únavy
Předčasná sexuální zkušenost
Poruchy pohlavní identity
Reprodukční zdraví dospívajících a možná ohrožení
Drogy kolem nás

ŠVP výstupy
- formuluje pravidla pro fungování ideální rodiny
- zdůvodňuje pro a proti uzavření manželství
- pravidla pro fungování ideální rodiny posuzuje podle jednotlivých rolí (otecmatka-dítě)
- na příkladech prokáže přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím
- popíše změny, které nastanou v rodině při péči o nemocného
- vyjmenuje možnosti způsobu podávání léku nemocným
- uvede příklady léčení alternativními prostředky
- zaujímá stanoviska k využívání metod alternativní medicíny
- uvádí konkrétní příklady, kde může vyhledat odbornou pomoc
- hovoří o svém eventuálním setkání s agresivitou, domácím násilím a navrhuje
možnosti, jak mu předcházet
- používá relaxační techniky
- diskutuje o příčinách předčasné sexuální zkušenosti
- uvede svůj názor na problematiku sexuálních odlišností
- analyzuje důvody ohrožení zdraví v oblasti reprodukce
- diskutuje o příčinách a následcích drogové závislosti
- odmítá drogy – nacvičuje na modelových situacích
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Rodinná výchova

8. ročník

Jak se ubránit, jak pomoci
Zásady evakuace
Varovné signály
Evakuační zavazadlo
Prostředky improvizované ochrany

- na modelových situacích demonstruje dovednosti komunikační obrany
- specifikuje mimořádné situace (živelní pohromy)
- připraví evakuační zavazadlo
- vyzkouší prostředky improvizované ochrany
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
(vztahy a naše skupina
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, moje tělo
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
cvičení pozornosti a empatie aktivního naslouchání

Rodinná výchova

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Rodinné krize a rozpad rodiny
Plán prevence civilizačních chorob
Přenosné nemoci
- cesty přenosu
- prevence
Nácvik činností směřujících k regeneraci organismu a překonávání únavy

ŠVP výstupy
- klasifikuje příčiny rozpadů rodiny v současnosti
- vypracuje si plán prevence vzniku civilizačních chorob
- uvádí konkrétní příklady ochrany před nemocemi
- navrhují možnosti, kde hledat pomoc
- využívá relaxační techniky
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Rodinná výchova

9. ročník

Stres a jeho vztah ke zdraví
Těhotenství a rodičovství mladistvých
Plánované rodičovství
Reprodukční zdraví dospívajících
Těhotenství, porod
Péče o dítě
Prevence zneužívání návykových látek a společenská nebezpečnost
Kdo nám může pomoci od závislosti
Sexuální kriminalita
Skryté formy násilí
Reklama (sekty, hnutí …)
Pravidla silničního provozu
První pomoc

- uvádí zápory předčasného těhotenství mladistvých
- uvede klady a zápory plánovaného rodičovství
- na modelových situacích nacvičuje péči o dítě

- diskutuje o společenské nebezpečnosti návykových látek
- odmítá drogy (nacvičuje na modelových situacích)
- zná obsah činnosti jednotlivých institucí zabývajících se pomocí v krizových
situacích

- specifikuje rizikové situace v dopravě
- prakticky využívá pravidla silničního provozu
- nacvičuje poskytování první pomoci
Zásady evakuace
- specifikuje mimořádné situace
Varovné signály
- prakticky připraví evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo, prostředky improvizované ochrany
- vyzkouší prostředky improvizované ochrany
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
psychohygiena (hledání pomoci při potížích)
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5.18 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP
ZV. Tělesná výchova směřuje k tomu, aby žák lépe poznal vlastní pohybové možnosti a zájmy a aby se dále
rozvíjel v oblasti pohybových dovedností. Předmět vede k poznání vlastních pohybových možností, zájmů a
umožňuje poznat účinky pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu a spolu
s tématy Rodinné výchovy vede žáky k upevňování hygienických a zdravotně preventivních návyků, k
předcházení úrazům a rozvíjí dovednost odmítat škodlivé látky. Cílem předmětu je osvojovat si na základě
radosti z pohybu pohybové dovednosti, uvědomovat si význam zdraví, rozvíjet schopnosti komunikace a
navazovat dobré vztahy. Pro žáky 7. ročníku je organizován lyžařský kurz. Dílčí výstupy týkající se lyžařského
kurzu, které jsou uvedeny níže, se vztahují pouze na žáky, kteří se lyžařského kurzu zúčastní.Součástí
Tělesné výchovy (TV) je i Zdravotní tělesná výchova (ZTV), kdy jsou speciální vyrovnávací cvičení podle
potřeby preventivně využívána v hodinách TV pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním
oslabením místo činností kontraindikovaných jejich oslabení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně od 1. do 5. ročníku. Výuka probíhá převážně
v tělocvičně. V rámci tělesné výchovy je realizován plavecký výcvik, kterého se žáci účastní podle svých
důležité pro jeho realizaci)
možností. Výuka plavání probíhá v plaveckém bazénu pod odborným vedením zaměstnanců PB.
2. stupeň
Předmět je zařazen jako povinný v 6., 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V případě
zájmu žáků se uskuteční v 7. ročníku lyžařský kurz. V běžných hodinách výuka probíhá odděleně pro dívky a
hochy. Výuka je realizována v tělocvičně, sportovní hale, na atletickém ovále s doskočištěm, v přírodním
prostředí, na školním dvoře.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Tělesná výchova

•

Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
1. stupeň
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Vedeme žáky k objevování a poznávání pohybových dovedností a k všestrannému pohybovému
kompetence žáků
rozvoji
• Vedeme je k poznávání pozitivního vlivu tělesné výchovy na rozvoj fyzické zdatnosti a zdraví
• Vedeme žáky k upevňování preventivního chování
• Motivujeme žáky pro celoživotní kladný vztah ke sportu a pohybu
2. stupeň
• Vedeme žáky k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuálního rozvoje
• Učíme žáky systematicky sledovat vývoj vlastní fyzické zdatnosti
• Umožňujeme zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
• Učíme žáky rozhodovat herní situace
2. stupeň
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové
cesty k jeho odstranění
• Společně hledáme vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
• Podporujeme žáky ke kreativitě při utváření pohybových skladeb, volných gymnastických sestav,
při organizace turnajů a soutěží (ve skupinkách)
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
• Vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování, k efektivní, bezkonfliktní komunikaci
2. stupeň
• Učíme vzájemné komunikaci, vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva, ke vhodné
komunikaci mezi sebou, s rozhodčím na hřišti a při vedení družstva
• Otevíráme prostor k diskusi o taktice družstva
• Společně s žáky pořizujeme záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností a prezentujeme
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Název předmětu

Tělesná výchova
je
• Vedeme žáky k používání jasného a stručného vyjadřování zvláště v herních situacích, ke vhodné
komunikaci mezi sebou, s rozhodčím na hřišti a při vedení družstva
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
• Uplatňujeme zásady týmové spolupráce v kolektivních sportech
• Vedeme k respektování pokynů trenéra a rozhodčích
• Motivujeme ke smyslu pro fair play a k uznání soupeřových kvalit
2. stupeň
• Společně dodržujeme pravidla fair play
• Vedeme žáky k pochopení, prezentaci a podpoře myšlenek olympijského hnutí
• Rozvíjíme spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva
• Učíme žáky rozdělovat a přijímat úkoly v rámci sportovního družstva
Kompetence občanské:
1. stupeň
• Motivujeme žáky k hledání možností, jak uplatnit své sportovní kvality
2. stupeň
• Podporujeme aktivní sportování
• Objasňujeme potřebu dodržování hygieny při tělesných aktivitách
• Seznamujeme žáky se škodlivostí používání drog a jiných škodlivin
• Rozvíjíme dovednosti poskytnout první pomoc a zachovat se odpovědně při mimořádné události
Kompetence pracovní:
1. stupeň
• Uplatňujeme zásady pro správné používání sportovního nářadí a náčiní
• Podporujeme organizační činnosti při sportovních akcích
2. stupeň
• Na konkrétních příkladech vysvětlujeme nutnost dodržování pravidel ve sportu i v celém životě
• Učíme žáky vyhledávat možná rizika při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace
• Společně s žáky zpracováváme a prezentujeme naměřené výkony
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Název předmětu

Tělesná výchova

•

Tělesná výchova

Učíme žáky připravit sportovní náčiní a sportoviště před různými druhy cvičení a uklidit ho po
ukončení činnosti
1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Správné držení těla v sezení a ve stoji
Dýchání
Průpravná, kompenzační a relaxační cvičení
Gymnastika
- akrobacie
- průpravná cvičení pro - kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukou a stoj na hlavě a
přemet stranou
- kotoul vpřed
- kotoul vzad na šikmé podložce
- přeskoky
- dynamický rozběh
- gymnastický odraz z trampolínky, z můstku
- výskoky
- přeskoky
hrazda
- ručkování ve visu
- ručkování ve vzporu
- sešin vpřed
- cviky ve visu
- kladinka
- chůze a její obměny

ŠVP výstupy
- napodobuje preventivní a korektivní pohybové činnosti
- pod vedením učitele se připraví na pohybovou činnost a zařadí uklidňující cvičení
po zátěži
- užívá podle svých možností průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed,
kotoulu vzad, stoje na hlavě, stoje na rukou a přemetu stranou
- provede některé cviky samostatně nebo s dopomocí
- vyjadřuje pohybem činnosti, představy, nálady, rytmy a melodie
- napodobuje pohyb podle názoru (předcvičujícího) za doprovodu hudby
- projevuje v souladu s činností samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
- snaží se zvyšovat svoji vytrvalost a výkon
- porovná a vyhodnotí své výkony a výkony svých spolužáků
- překonává terénních nerovností
- orientuje se v přírodě pomocí orientačních bodů
- dodržuje pravidla chování v přírodě
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Tělesná výchova

1. ročník

- ztvárnění estetického pohybu
- kondiční cvičení a jednoduché tance
- průpravné úpoly (přetahy, přetlaky)
Atletika
- sprint
- vytrvalostní běh
- skok do dálky z místa a z rozběhu
- hod kriketovým míčkem z místa
Turistika
- orientační závod
- chůze a běh v terénu
- chůze a běh po vyznačené trase s plněním úkolů
pohybové hry v přírodě
zásady chování v přírodě
Plavání – výcvik a náplň zajišťuje bazén PeF v Plzni
Pohybové činnosti na sněhu a ledu
Pohybové hry
- pohybové hry s různým zaměřením
- netradiční pohybové aktivity
- využívání netradičního náčiní při cvičení
Sportovní hry
Manipulace s míčem a jiným herním náčiním
Spolupráce ve hře
Průpravné hry
Utkání ve vybíjené
Olympiáda
Hygiena při TV
Bezpečnost při pohybových činnostech
Základní tělovýchovné pojmy, smluvené povely, signály, gesta
Organizace prostoru a činností
Výběr vhodného sportovního vybavení
Zásady jednání a chování při sportovních činnostech v různém prostředí
Pravidla pohybových činností (her, závodů, činností)

- pomáhá organizovat nenáročné pohybové hry
- řídí se zjednodušenými pravidly her, závodů a soutěží

- používá hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla
- řídí se pravidly bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém
prostředí
- reaguje na základní pokyny a povely při pohybových činnostech a jejich organizaci
- jedná v duchu fair-play,
dodržuje smluvená pravidla her a označí zjevné přestupky
- změří s pomocí učitele základní pohybové výkony a porovnává je s předchozími
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Tělesná výchova

1. ročník

Vzájemná spolupráce a komunikace při pohybových činnostech
Posuzování a měření výkonů

Pohybový režim
Správné držení těla
Dechová cvičení
Základní cvičební polohy
Speciální cviky

výsledky
- plní pokyny vedoucí ke zlepšení svých výkonů a provedení pohybové činnosti

- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
- dodržuje zásady pro správné provádění jednotlivých cviků
- při cvičení uplatňuje způsoby správného držení těla a je schopen je v běžném
životě použít
- zvolí v hodné oblečení, obuv pro cvičení
- dodržuje pravidla pro dýchání při cvičení
- aplikuje cviky vedoucí k nápravě zdravotního oslabení
- vybere vhodné cviky pro nápravu zdravotního oslabení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání, sebepojetí, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, uvolnění, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Tělesná výchova

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Správné držení těla v sezení a ve stoji
Dýchání
Průpravná, kompenzační a relaxační cvičení

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- napodobuje preventivní a korektivní pohybové činnosti
- pod vedením učitele se připraví na pohybovou činnost a zařadí uklidňující cvičení
po zátěži
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Tělesná výchova

2. ročník

Gymnastika
- akrobacie
- průpravná cvičení pro - kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukou a stoj na hlavě a
přemet stranou
- kotoul vpřed
- kotoul vzad na šikmé podložce
- přeskoky
- dynamický rozběh
- gymnastický odraz z trampolínky, z můstku
- výskoky
- přeskoky
hrazda
- ručkování ve visu
- ručkování ve vzporu
- sešin vpřed
- cviky ve visu
- kladinka
- chůze a její obměny
- ztvárnění estetického pohybu
- kondiční cvičení a jednoduché tance
- průpravné úpoly (přetahy, přetlaky)
Atletika
- sprint
- vytrvalostní běh
- skok do dálky z místa a z rozběhu
- hod kriketovým míčkem z místa
Turistika
- orientační závod
- chůze a běh v terénu
- chůze a běh po vyznačené trase s plněním úkolů
pohybové hry v přírodě
zásady chování v přírodě
Plavání – výcvik a náplň zajišťuje bazén PeF v Plzni
Pohybové činnosti na sněhu a ledu

- užívá podle svých možností průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed,
kotoulu vzad, stoje na hlavě, stoje na rukou a přemetu stranou
- provede některé cviky samostatně nebo s dopomocí
- vyjadřuje pohybem činnosti, představy, nálady, rytmy a melodie
- napodobuje pohyb podle názoru (předcvičujícího) za doprovodu hudby
- projevuje v souladu s činností samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
- snaží se zvyšovat svoji vytrvalost a výkon
- porovná a vyhodnotí své výkony a výkony svých spolužáků
- překonává terénních nerovností
- orientuje se v přírodě pomocí orientačních bodů
- dodržuje pravidla chování v přírodě
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2. ročník

Pohybové hry
- pohybové hry s různým zaměřením
- netradiční pohybové aktivity
- využívání netradičního náčiní při cvičení
Sportovní hry
Manipulace s míčem a jiným herním náčiním
Spolupráce ve hře
Průpravné hry
Utkání ve vybíjené
Olympiáda
Hygiena při TV
Bezpečnost při pohybových činnostech
Základní tělovýchovné pojmy, smluvené povely, signály, gesta
Organizace prostoru a činností
Výběr vhodného sportovního vybavení
Zásady jednání a chování při sportovních činnostech v různém prostředí
Pravidla pohybových činností (her, závodů, činností)
Vzájemná spolupráce a komunikace při pohybových činnostech
Posuzování a měření výkonů

Pohybový režim
Správné držení těla
Dechová cvičení
Základní cvičební polohy
Speciální cviky
Splývání
Dýchání do vody
Skok do vody po nohou

- pomáhá organizovat nenáročné pohybové hry
- řídí se zjednodušenými pravidly her, závodů a soutěží

- používá hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla
- řídí se pravidly bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém
prostředí
- reaguje na základní pokyny a povely při pohybových činnostech a jejich organizaci
- jedná v duchu fair-play,
dodržuje smluvená pravidla her a označí zjevné přestupky
- změří s pomocí učitele základní pohybové výkony a porovnává je s předchozími
výsledky
- plní pokyny vedoucí ke zlepšení svých výkonů a provedení pohybové činnosti
- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
- dodržuje zásady pro správné provádění jednotlivých cviků
- při cvičení uplatňuje způsoby správného držení těla a je schopen je v běžném
životě použít
- zvolí v hodné oblečení, obuv pro cvičení
- dodržuje pravidla pro dýchání při cvičení
- aplikuje cviky vedoucí k nápravě zdravotního oslabení
- vybere vhodné cviky pro nápravu zdravotního oslabení
-vstupuje do vody a drží se obouruč za žlábky
-potápí hlavu a drží se za žlábky
-vydechuje do vody
-ručkuje v poloze na prsou a na zádech
-drží se jednoruč
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2. ročník
-skáče do vody po nohu, drží se tyče, bez držení
-splývá na břiše s deskou v obou rukou
-splývá na zádech s deskou v jedné ruce na břiše
-otáčí se u stěny
-odráží se od stěny obounož
- plave kraulové/znakové nohy s deskou v obou rukou/v jedné ruce na břiše
- plave znakové paže s deskou mezi koleny
- plave souhru znak
- odhaduje své možnosti vzhledem k aktuálním schopnostem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání, sebepojetí, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, uvolnění, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Znak
Kraulové nohy

Tělesná výchova

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Správné držení těla v sezení a ve stoji
Dýchání
Průpravná, kompenzační a relaxační cvičení

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- napodobuje preventivní a korektivní pohybové činnosti
- pod vedením učitele se připraví na pohybovou činnost a zařadí uklidňující cvičení
po zátěži
- provede některé cviky samostatně nebo s dopomocí
- vyjadřuje pohybem činnosti, představy, nálady, rytmy a melodie
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3. ročník

Gymnastika
- akrobacie
- průpravná cvičení pro - kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukou a stoj na hlavě a
přemet stranou
- kotoul vpřed
- kotoul vzad na šikmé podložce
- přeskoky
- dynamický rozběh
- gymnastický odraz z trampolínky, z můstku
- výskoky
- přeskoky
hrazda
- ručkování ve visu
- ručkování ve vzporu
- sešin vpřed
- cviky ve visu
- kladinka
- chůze a její obměny
- ztvárnění estetického pohybu
- kondiční cvičení a jednoduché tance
- průpravné úpoly (přetahy, přetlaky)
Atletika
- sprint
- vytrvalostní běh
- skok do dálky z místa a z rozběhu
- hod kriketovým míčkem z místa

- napodobuje pohyb podle názoru (předcvičujícího) za doprovodu hudby
- projevuje v souladu s činností samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
- snaží se zvyšovat svoji vytrvalost a výkon
- porovná a vyhodnotí své výkony a výkony svých spolužáků
- překonává terénních nerovností
- orientuje se v přírodě pomocí orientačních bodů
- dodržuje pravidla chování v přírodě
- napodobuje preventivní a korektivní pohybové činnosti
- pod vedením učitele se připraví na pohybovou činnost a zařadí uklidňující cvičení
po zátěži
- provede některé cviky samostatně nebo s dopomocí
- vyjadřuje pohybem činnosti, představy, nálady, rytmy a melodie
- napodobuje pohyb podle názoru (předcvičujícího) za doprovodu hudby
- projevuje v souladu s činností samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
- snaží se zvyšovat svoji vytrvalost a výkon
- porovná a vyhodnotí své výkony a výkony svých spolužáků
- překonává terénních nerovností
- orientuje se v přírodě pomocí orientačních bodů
- dodržuje pravidla chování v přírodě
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3. ročník

Turistika
- orientační závod
- chůze a běh v terénu
- chůze a běh po vyznačené trase s plněním úkolů
pohybové hry v přírodě
zásady chování v přírodě
Plavání – výcvik a náplň zajišťuje bazén PeF v Plzni
Pohybové činnosti na sněhu a ledu
Pohybové hry
- pohybové hry s různým zaměřením
- netradiční pohybové aktivity
- využívání netradičního náčiní při cvičení
Sportovní hry
Manipulace s míčem a jiným herním náčiním
Spolupráce ve hře
Průpravné hry
Utkání ve vybíjené
Olympiáda
Hygiena při TV
Bezpečnost při pohybových činnostech
Základní tělovýchovné pojmy, smluvené povely, signály, gesta
Organizace prostoru a činností
Výběr vhodného sportovního vybavení
Zásady jednání a chování při sportovních činnostech v různém prostředí
Pravidla pohybových činností (her, závodů, činností)
Vzájemná spolupráce a komunikace při pohybových činnostech
Posuzování a měření výkonů

Pohybový režim
Správné držení těla
Dechová cvičení

- pomáhá organizovat nenáročné pohybové hry
- řídí se zjednodušenými pravidly her, závodů a soutěží

- používá hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla
- řídí se pravidly bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém
prostředí
- reaguje na základní pokyny a povely při pohybových činnostech a jejich organizaci
- jedná v duchu fair-play,
dodržuje smluvená pravidla her a označí zjevné přestupky
- změří s pomocí učitele základní pohybové výkony a porovnává je s předchozími
výsledky
- plní pokyny vedoucí ke zlepšení svých výkonů a provedení pohybové činnosti
- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
- dodržuje zásady pro správné provádění jednotlivých cviků
- při cvičení uplatňuje způsoby správného držení těla a je schopen je v běžném
životě použít
- zvolí v hodné oblečení, obuv pro cvičení
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Základní cvičební polohy
Speciální cviky
Splývání
Dýchání do vody
Skok do vody startovní
Znak
Kraul
Startovní skok

3. ročník
- dodržuje pravidla pro dýchání při cvičení
- aplikuje cviky vedoucí k nápravě zdravotního oslabení
- vybere vhodné cviky pro nápravu zdravotního oslabení
- vydechuje do vody
- skáče do vody po nohou, drží se tyče, bez držení
- splývá na zádech i na břiše
- plave znak
- skáče do vody po hlavě z kleku, ze dřepu, z podřepu, ze stoje
- proskakuje obručí, přeskakuje tyč
- plave kraulové nohy s držením desky na břiše a dýcháním do vody
- plave kraulové nohy při splývání
- plave kraulové ruce s deskou pod břichem
- plave kraul
- odhaduje své možnosti vzhledem k aktuálním schopnostem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání, sebepojetí, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, uvolnění, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Tělesná výchova

4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

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

Pohybový režim dne
(za pomoci učitele a rodiče)
Rozšíření obsahu průpravných, kompenzačních a relaxačních cvičení
Prevence korektivním pohybovým cvičením
Gymnastika
- akrobacie
- průpravná cvičení
- kotoul vpřed a jeho modifikace
- kotoul vzad a jeho modifikace
- stoj na hlavě s dopomocí
- stoj na rukou s dopomocí
- přemet stranou
Přeskoky
- dynamický rozběh
- gymnastický odraz z můstku a trampolínky
- přeskoky přes bednu a kozu
- hrazda
- průpravná cvičení pro přešvihy
- výmyk s dopomocí
- kladinka
- chůze s obměnami
- rovnovážné polohy
obraty
Kondiční cvičení a Jednoduché tance
Atletika
- běžecká abeceda
- sprint
- vytrvalostní běh
- skok do dálky z místa a z rozběhu
- hod kriketovým míčkem z místa a z rozběhu
Turistika
- zásady chování v přírodě
- orientační závod

-realizuje ve svém pohybovém režimu preventivní a pohybové činnosti
- používá kondičně zaměřené činnosti
- vědomě zlepšuje svoji zdatnost
- podle pokynů učitele užívá korektivní cvičení při jednostranné zátěži nebo
svalovým oslabením
- využívá podle vlastních možností získané pohybové dovednosti
- zorganizuje jednoduché hry, soutěže a vymýšlí varianty osvojených her
- používá zásady pohybové hygieny a správného držení těla
- dodržuje bezpečné chování při pohybových činnostech ve známém prostředí
- uplatňují znalosti první pomoci
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4. ročník

Pohybové činnosti na sněhu a ledu
Pohybové hry s různým zaměřením
Netradiční pohybové aktivity
Sportovní hry
- průpravné sportovní hry
- utkání podle zjednodušených pravidel
(kopaná, basketbal, přehazovaná)
Olympiáda
Vyrovnávací a posilovací cvičení
Hygiena při TV, turistických a sportovních akcích
Bezpečnost při pohybových činnostech
Všechny pohybové činnosti v TV
- gymnastika
- atletika
- pohybové hry
- sportovní hry
- turistika
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Olympijské ideály a symboly
Pojem fair play
Pohybové činnosti
Tělocvičné názvosloví
Organizace prostoru a činností ve známém prostředí
Měření výkonů
Zápis do tabulek
Nástěnka
Školní časopis
Vnímání pocitů při cvičení
Základní technika cvičení
Základní cvičební polohy
Základní technika cvičení
Vhodná a nevhodná cvičení

- používá zásady pohybové hygieny a správného držení těla
- dodržuje bezpečné chování při pohybových činnostech ve známém prostředí
- uplatňují znalosti první pomoci
- rozpozná úspěch či neúspěch
- ohodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka
- provádí pohybové činnosti podle pokynů učitele

- respektuje pravidla her a soutěží
- rozezná přestupky proti pravidlům a přiměřeně na ně reaguje
- akceptuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
- používá základní tělocvičné názvosloví
- orientuje se v jednoduchém nákresu a popisu cvičení
- řídí jednoduché pohybové činnosti a soutěže ve třídě
- měří pohybové výkony, zapisuje je do tabulky a porovnává je s předchozími
výsledky
- najde základní informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích
- provádí nápravná cvičení dle svého zdravotního oslabení
- uplatňuje při cvičení znalost základních cvičebních poloh
- pozná nevhodnou techniku cvičení a napraví chybu
- na základě znalostí o pohybovém režimu a znalosti zdravotního oslabení vymezí
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4. ročník

Pohybový režim
Prevence

vhodné činnosti, nevhodné cviky označí a vysvětlí jejich nevhodnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana přírody při sportovních akcích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pomoc
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Tělesná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Pohybový režim dne
(za pomoci učitele a rodiče)
Rozšíření obsahu průpravných, kompenzačních a relaxačních cvičení
Prevence korektivním pohybovým cvičením
Gymnastika
- akrobacie
- průpravná cvičení
- kotoul vpřed a jeho modifikace
- kotoul vzad a jeho modifikace

ŠVP výstupy
-realizuje ve svém pohybovém režimu preventivní a pohybové činnosti
- používá kondičně zaměřené činnosti
- vědomě zlepšuje svoji zdatnost
- podle pokynů učitele užívá korektivní cvičení při jednostranné zátěži nebo
svalovým oslabením
- využívá podle vlastních možností získané pohybové dovednosti
- zorganizuje jednoduché hry, soutěže a vymýšlí varianty osvojených her
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- stoj na hlavě s dopomocí
- stoj na rukou s dopomocí
- přemet stranou
Přeskoky
- dynamický rozběh
- gymnastický odraz z můstku a trampolínky
- přeskoky přes bednu a kozu
- hrazda
- průpravná cvičení pro přešvihy
- výmyk s dopomocí
- kladinka
- chůze s obměnami
- rovnovážné polohy
obraty
Kondiční cvičení a Jednoduché tance
Atletika
- běžecká abeceda
- sprint
- vytrvalostní běh
- skok do dálky z místa a z rozběhu
- hod kriketovým míčkem z místa a z rozběhu
Turistika
- zásady chování v přírodě
- orientační závod
Pohybové činnosti na sněhu a ledu
Pohybové hry s různým zaměřením
Netradiční pohybové aktivity
Sportovní hry
- průpravné sportovní hry
- utkání podle zjednodušených pravidel
(kopaná, basketbal, přehazovaná)
Olympiáda
Vyrovnávací a posilovací cvičení
Hygiena při TV, turistických a sportovních akcích

5. ročník

- používá zásady pohybové hygieny a správného držení těla
- dodržuje bezpečné chování při pohybových činnostech ve známém prostředí
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5. ročník

Bezpečnost při pohybových činnostech
Všechny pohybové činnosti v TV
- gymnastika
- atletika
- pohybové hry
- sportovní hry
- turistika
Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Olympijské ideály a symboly
Pojem fair play
Pohybové činnosti
Tělocvičné názvosloví
Organizace prostoru a činností ve známém prostředí
Měření výkonů
Zápis do tabulek
Nástěnka
Školní časopis
Vnímání pocitů při cvičení
Základní technika cvičení
Základní cvičební polohy
Základní technika cvičení
Vhodná a nevhodná cvičení
Pohybový režim
Prevence

- uplatňují znalosti první pomoci
- rozpozná úspěch či neúspěch
- ohodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka
- provádí pohybové činnosti podle pokynů učitele

- respektuje pravidla her a soutěží
- rozezná přestupky proti pravidlům a přiměřeně na ně reaguje
- akceptuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
- používá základní tělocvičné názvosloví
- orientuje se v jednoduchém nákresu a popisu cvičení
- řídí jednoduché pohybové činnosti a soutěže ve třídě
- měří pohybové výkony, zapisuje je do tabulky a porovnává je s předchozími
výsledky
- najde základní informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích
- provádí nápravná cvičení dle svého zdravotního oslabení
- uplatňuje při cvičení znalost základních cvičebních poloh
- pozná nevhodnou techniku cvičení a napraví chybu
- na základě znalostí o pohybovém režimu a znalosti zdravotního oslabení vymezí
vhodné činnosti, nevhodné cviky označí a vysvětlí jejich nevhodnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana přírody při sportovních akcích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5. ročník
pomoc
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
Veškeré pohybové činnosti v TV:
- cvičení kondiční a koordinační
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- kompenzační cvičení
- dechová cvičení
- cvičení pro správné držení těla
- vyrovnávací cvičení
Režim dne se zařazením pohybové činnosti
Zdravotně orientovaná zdatnost, rozvoj tělesné zdatnosti a vytrvalosti
Celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce jednostranného zatížení
a svalových dysbalancí)
Pohybové hry pro rušnou činnost
Strečink, specifické cviky pro rozcvičení, prevence a korekce jednostranného
zatížení svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, vyrovnávací a relaxační
cvičení)
Drogy ve sportu a v životě - informace z médií
Pohybová aktivita při nadměrném UV záření, v chladu, horku a znečištěném
ovzduší

ŠVP výstupy
- podle svých schopností a ročního období zařazuje pohybové činnosti do svého
pohybového režimu pro podporu zdraví
- dodržuje správné polohy při cvičení s pomocí učitele a spolužáka

- zlepšuje svou tělesnou zdatnost a celkové posílení svalového aparátu

- uplatňuje pravidla pro bezpečné cvičení

- odmítá drogy
- upraví pohybové aktivity dle přírodních podmínek
- vyhledává informace z médií a v diskusi je kriticky posoudí
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6. ročník

Lyžařský kurz, školní výlet, turistika
Atletika
- běhy (nácvik startů, vytrvalost, atletická abeceda
- hody kriketovým míčkem
- skok do dálky
- skok do výšky (flopem)
Basketbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
- přehazovaná
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
Gymnastika
- akrobacie
- skoky
- hrazda
- kladina
- kruhy
- šplh
- testy (obratnost, výdrž)
Fotbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- herní kombinace
- utkání
Lyžování
- výzbroj a výstroj, její příprava a udržování
- zásady bezpečnosti při pohybu v terénu a na sjezdovce
- pomoc při kolizi, ošetření poranění v improvizovaných podmínkách, zajištění
přesunu
- manipulace s lyžemi
- sjezdový výcvik

- orientuje se v nestandardním prostředí a v různých klimatických podmínkách
- podává výkony podle svých předpokladů
- zná pravidla atletických disciplín
- stanoví si osobní cíle a snaží se o jejich dosažení
- používá sportovní povely
- s pomocí učitele změří zaznamenané výkony
- při hrách uplatňuje osvojené pohybové dovednosti
- cvičí podle slovních pokynů
- z osvojených cviků vytvoří za pomoci učitele krátké sestavy a zacvičí je
- má přehled o moderní výzbroji a výstroji
- připraví si lyže k lyžování
- řídí se zásadami bezpečného pohybu v terénu a na sjezdovce
- zabezpečí místo kolize a ošetření raněného
- dokáže se připravit na horskou túru, ví koho a jak informovat o zamýšlené cestě
- zvládne bezpečný pohyb na sjezdových lyžích
- dodržuje zákaz jízdy mimo sjezdové tratě
- při zimních sportech chrání dle svých možností krajinu
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6. ročník

Všechny sporty

- usiluje o sebehodnocení v dané pohybové činnosti, snaží se dodržovat pravidla
dané pohybové činnosti
- pokusí se označit zjevné nedostatky a jejich příčiny, s pomocí spolužáků nebo
učitele pracuje na jejich odstranění
Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností)
- tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály, gesta a značky při
osvojovaných pohybových činnostech
Všechny hry
- jedná při hře v duchu fair play
- upraví hřiště a jeho okolí před utkáním i po něm
Herní pravidla, strategie, taktika
- při hře aplikuje osvojené herní činnosti a spolupracuje s ostatními
Vybraný sport
- zná pravidla osvojovaných pohybových činností a aplikuje je při hře v poli, s
pomocí učitele organizuje, řídí a přebírá roli rozhodčího
- s pomocí učitele organizuje a hodnotí pohybové činnosti
- s pomocí učitele pracuje s tabulkou (výsledkovou listinou), graficky zpracuje a
prezentuje naměřená data
Atletické disciplíny
- s pomocí učitele pracuje s měřidly
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní setkání
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
Veškeré pohybové činnosti v TV:
- cvičení kondiční a koordinační
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- kompenzační cvičení
- dechová cvičení
- cvičení pro správné držení těla
- vyrovnávací cvičení
Režim dne se zařazením pohybové činnosti
Zdravotně orientovaná zdatnost, rozvoj tělesné zdatnosti a vytrvalosti
Celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce jednostranného zatížení
a svalových dysbalancí)
Pohybové hry pro rušnou činnost
Strečink, specifické cviky pro rozcvičení, prevence a korekce jednostranného
zatížení svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, vyrovnávací a relaxační
cvičení)
Drogy ve sportu a v životě - informace z médií
Pohybová aktivita při nadměrném UV záření, v chladu, horku a znečištěném
ovzduší
Lyžařský kurz, školní výlet, turistika
Atletika
- běhy (nácvik startů, vytrvalost, atletická abeceda
- hody kriketovým míčkem
- skok do dálky

ŠVP výstupy
- podle svých schopností a ročního období zařazuje pohybové činnosti do svého
pohybového režimu pro podporu zdraví
- dodržuje správné polohy při cvičení s pomocí učitele a spolužáka

- zlepšuje svou tělesnou zdatnost a celkové posílení svalového aparátu

- uplatňuje pravidla pro bezpečné cvičení

- odmítá drogy
- upraví pohybové aktivity dle přírodních podmínek
- vyhledává informace z médií a v diskusi je kriticky posoudí
- orientuje se v nestandardním prostředí a v různých klimatických podmínkách
- podává výkony podle svých předpokladů
- zná pravidla atletických disciplín
- stanoví si osobní cíle a snaží se o jejich dosažení
- používá sportovní povely
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7. ročník

- skok do výšky (flopem)
Basketbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
- přehazovaná
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
Gymnastika
- akrobacie
- skoky
- hrazda
- kladina
- kruhy
- šplh
- testy (obratnost, výdrž)
Fotbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- herní kombinace
- utkání
Lyžování
- výzbroj a výstroj, její příprava a udržování
- zásady bezpečnosti při pohybu v terénu a na sjezdovce
- pomoc při kolizi, ošetření poranění v improvizovaných podmínkách, zajištění
přesunu
- manipulace s lyžemi
- sjezdový výcvik
Všechny sporty

Komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností)

- s pomocí učitele změří zaznamenané výkony
- při hrách uplatňuje osvojené pohybové dovednosti
- cvičí podle slovních pokynů
- z osvojených cviků vytvoří za pomoci učitele krátké sestavy a zacvičí je
- má přehled o moderní výzbroji a výstroji
- připraví si lyže k lyžování
- řídí se zásadami bezpečného pohybu v terénu a na sjezdovce
- zabezpečí místo kolize a ošetření raněného
- dokáže se připravit na horskou túru, ví koho a jak informovat o zamýšlené cestě
- zvládne bezpečný pohyb na sjezdových lyžích
- dodržuje zákaz jízdy mimo sjezdové tratě
- při zimních sportech chrání dle svých možností krajinu

- usiluje o sebehodnocení v dané pohybové činnosti, snaží se dodržovat pravidla
dané pohybové činnosti
- pokusí se označit zjevné nedostatky a jejich příčiny, s pomocí spolužáků nebo
učitele pracuje na jejich odstranění
- tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály, gesta a značky při
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Všechny hry
Herní pravidla, strategie, taktika
Vybraný sport

Atletické disciplíny

7. ročník
osvojovaných pohybových činnostech
- jedná při hře v duchu fair play
- upraví hřiště a jeho okolí před utkáním i po něm
- při hře aplikuje osvojené herní činnosti a spolupracuje s ostatními
- zná pravidla osvojovaných pohybových činností a aplikuje je při hře v poli, s
pomocí učitele organizuje, řídí a přebírá roli rozhodčího
- s pomocí učitele organizuje a hodnotí pohybové činnosti
- s pomocí učitele pracuje s tabulkou (výsledkovou listinou), graficky zpracuje a
prezentuje naměřená data
- s pomocí učitele pracuje s měřidly
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní setkání

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•

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

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
Veškeré pohybové činnosti v TV:
- cvičení kondiční a koordinační
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- kompenzační cvičení
- dechová cvičení
- cvičení pro správné držení těla
- vyrovnávací cvičení
- režim dne se zařazením pohybové činnosti
Celkové posilování svalového aparátu
(prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí), rozvoj
vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost
Individuální rozcvičení
Strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění
nejzatíženějších partií těla
Drogy a jiné škodliviny
(anabolika, látky zvyšující fyzickou kondici a podporující růst svalové hmoty), reakce
těla při zhoršení rozptylových podmínek, vhodná úprava pohybových aktivit
Školní výlet, turistika
Atletika
- běhy (nácvik startů, vytrvalost, atletická abeceda
- vrh koulí
- skok do dálky
- skok do výšky (flopem)
Basketbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
Odbíjená

ŠVP výstupy
- podle svých schopností a ročního období zařazuje pohybové činnosti do svého
pohybového režimu pro podporu zdraví
- dodržuje správné polohy při cvičení s pomocí spolužáka

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a celkové posílení svalového aparátu
- zahřeje se a protáhne před cvičením, protáhne a uvolní se po cvičení ve
spolupráci se spolužáky
- uplatňuje pravidla pro bezpečné cvičení

- odmítá drogy
- upraví pohybové aktivity dle přírodních podmínek
- vyhledává informace z médií a v diskusi je kriticky posoudí
- orientuje se v nestandardním prostředí a v různých klimatických podmínkách
- podává výkony podle svých předpokladů
- zná pravidla atletických disciplín
- stanoví si osobní cíle a snaží se o jejich dosažení
- používá sportovní povely
- s pomocí učitele změří zaznamenané výkony
- při hrách uplatňuje osvojené pohybové dovednosti
- cvičí podle slovních pokynů
- z osvojených cviků vytvoří za pomoci učitele krátké sestavy a zacvičí je
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- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
Gymnastika
- akrobacie
- skoky
- hrazda
- kladina
- kruhy
- šplh
- testy (obratnost, výdrž)
Fotbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- herní kombinace
- utkání
Doplňkové sportovní hry
- minikopaná, florbal
Gymnastika
Lehká atletika
Hry
Komunikace v TV
(tělocvičné názvosloví osvojovaných činností)
Všechny sporty
Historie OH
Herní pravidla, strategie, taktika
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel
Všechny hry
Všechny sporty výše uvedené
Vybrané sporty

8. ročník

- usiluje o sebehodnocení v dané pohybové činnosti, zná a dodržuje pravidla dané
pohybové činnosti
- sám označí zjevné nedostatky a jejich příčiny, s pomocí spolužáků nebo učitele
pracuje na jejich odstranění
- používá tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály, gesta a značky při
osvojovaných pohybových činnostech
- jedná při hře v duchu fair play
- upraví hřiště a jeho okolí před utkáním i po něm
- při hře aplikuje osvojené herní činnosti
- spolupracuje s ostatními
- dodržuje pravidla osvojovaných pohybových činností a aplikuje je při hře v poli,
organizuje, řídí a přebírá roli rozhodčího
- pracuje s měřidly
- učí se postupně přebírat některé organizační a hodnoticí úkoly od učitele
- pracuje s tabulkou (výsledkovou listinou), graficky zpracuje a prezentuje
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8. ročník

naměřená data
- usiluje o pravidelný denní režim z pohledu zdravotního oslabení
Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení)
- za pomoci učitele nebo lékaře se učí správné provedení cvičení a vědomě ho
provádí
- za pomoci učitele nebo lékaře vyloučí nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vliv prostředí na zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní setkání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
tvorba mediálního sdělení
Tělesná výchova

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•
•

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

9. ročník

Význam pohybu pro zdraví
Veškeré pohybové činnosti v TV:
- cvičení kondiční a koordinační
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- kompenzační cvičení
- dechová cvičení
- cvičení pro správné držení těla
- vyrovnávací cvičení
- režim dne se zařazením pohybové činnosti
Celkové posilování svalového aparátu
(prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí), rozvoj
vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost
Individuální rozcvičení
Strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění
nejzatíženějších partií těla
Drogy a jiné škodliviny
(anabolika, látky zvyšující fyzickou kondici a podporující růst svalové hmoty), reakce
těla při zhoršení rozptylových podmínek, vhodná úprava pohybových aktivit
Školní výlet, turistika
Atletika
- běhy (nácvik startů, vytrvalost, atletická abeceda
- vrh koulí
- skok do dálky
- skok do výšky (flopem)
Basketbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
Odbíjená
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- utkání
Gymnastika

- podle svých schopností a ročního období zařazuje pohybové činnosti do svého
pohybového režimu pro podporu zdraví
- dodržuje správné polohy při cvičení s pomocí spolužáka

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a celkové posílení svalového aparátu
- zahřeje se a protáhne před cvičením, protáhne a uvolní se po cvičení ve
spolupráci se spolužáky
- uplatňuje pravidla pro bezpečné cvičení

- odmítá drogy
- upraví pohybové aktivity dle přírodních podmínek
- vyhledává informace z médií a v diskusi je kriticky posoudí
- orientuje se v nestandardním prostředí a v různých klimatických podmínkách
- podává výkony podle svých předpokladů
- zná pravidla atletických disciplín
- stanoví si osobní cíle a snaží se o jejich dosažení
- používá sportovní povely
- s pomocí učitele změří zaznamenané výkony
- při hrách uplatňuje osvojené pohybové dovednosti
- cvičí podle slovních pokynů
- z osvojených cviků vytvoří za pomoci učitele krátké sestavy a zacvičí je
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Tělesná výchova

9. ročník

- akrobacie
- skoky
- hrazda
- kladina
- kruhy
- šplh
- testy (obratnost, výdrž)
Fotbal
- herní činnost jednotlivce
- herní systémy
- herní kombinace
- utkání
Doplňkové sportovní hry
- minikopaná, florbal
Gymnastika
Lehká atletika
Hry
Komunikace v TV
(tělocvičné názvosloví osvojovaných činností)
Všechny sporty
Historie OH
Herní pravidla, strategie, taktika
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel
Všechny hry
Všechny sporty výše uvedené
Vybrané sporty
Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení)

- usiluje o sebehodnocení v dané pohybové činnosti, zná a dodržuje pravidla dané
pohybové činnosti
- sám označí zjevné nedostatky a jejich příčiny, s pomocí spolužáků nebo učitele
pracuje na jejich odstranění
- používá tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály, gesta a značky při
osvojovaných pohybových činnostech
- jedná při hře v duchu fair play
- upraví hřiště a jeho okolí před utkáním i po něm
- při hře aplikuje osvojené herní činnosti
- spolupracuje s ostatními
- dodržuje pravidla osvojovaných pohybových činností a aplikuje je při hře v poli,
organizuje, řídí a přebírá roli rozhodčího
- pracuje s měřidly
- učí se postupně přebírat některé organizační a hodnoticí úkoly od učitele
- pracuje s tabulkou (výsledkovou listinou), graficky zpracuje a prezentuje
naměřená data
- usiluje o pravidelný denní režim z pohledu zdravotního oslabení
- za pomoci učitele nebo lékaře se učí správné provedení cvičení a vědomě ho
provádí
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Tělesná výchova

9. ročník
- za pomoci učitele nebo lékaře vyloučí nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vliv prostředí na zdraví
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní setkání

5.19 Pracovní činnosti
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Pracovní činnosti
Člověk a svět práce
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Pracovní činnosti

1. stupeň
Předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce
RVP ZV.
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k
získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní
a profesní orientace žáků.
Vyučovací předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé
základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím
se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. V závislosti na věku žáků se
postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při
rozhodování o dalším profesním zaměření.
2. stupeň
Předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce
RVP ZV.
Předmět vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti
a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Cíleně se zaměřuje na rozvíjení praktických
pracovních dovedností a návyků. Žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti, jsou vedeni
k dodržování pravidel zásad bezpečnosti a hygieny při práci, k šetrnému zacházení s materiály.
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako povinný v 1. – 5. ročníku s dotací 1 hodina týdně. Činnosti jsou
realizovány ve třídách, na školní terase, venku. Základními způsoby práce jsou skupinová, samostatná,
důležité pro jeho realizaci)
práce ve dvojicích.
2. stupeň
Předmět je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka je
realizována v dílně, cvičné (žákovské) kuchyni, v prostorách školní zahrady (včetně skleníku), v kmenových
třídách.
Integrace předmětů
• Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
1. stupeň
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Pracovní činnosti

•
•
•
•
•

Zohledňujeme pracovní tempo jednotlivých žáků
Učíme trpělivosti, povzbuzujeme
Uplatňujeme individuální přístup
Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost
Podporujeme různé způsoby vedoucí k dosažení cíle a podporujeme samostatnost a tvořivost
2. stupeň
• Vedeme žáky k dodržování hygienických návyků
• Rozvíjíme u žáků dovednost manipulace s nářadím a náčiním dle charakteru prováděné činnosti
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
• Zadáváme problémové úkoly a vedeme žáky k jejich řešení
• Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů
2. stupeň
• Vedeme žáky k samostatnému vyhodnocení situací a rozhodnutí, které nářadí použije
• Učíme žáky samostatně si organizovat jednotlivé činnosti a svůj pracovní postup
• Vedeme žáky k uplatňování vlastních tvořivých nápadů
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
• Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
• Vedeme žáky k tomu, aby respektovali druhé
• Vedeme žáky k tomu, aby si navzájem radili a pomáhali
2. stupeň
• Vedeme žáky ke společné práci a domluvě
• Učíme žáky efektivně komunikovat, společně plánovat postup činností, vybírat nejefektivnější
z více možných řešení a spolurozhodovat o postupu
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
• Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování
• Budujeme pozitivní třídní klima
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Název předmětu

Pracovní činnosti

•
•
•
•

Pracujeme ve dvojicích a skupinách
Vedeme žáky ke společnému řešení problémů
Vytváříme projekty pro skupiny žáků
Proměňujeme skupiny, ve kterých žáci pracují
2. stupeň
• Zařazujeme práci individuální i kolektivní, učíme děti spolupracovat, pomáhat si
• Vedeme žáky k rozvíjení dovedností významných pro pozdější profesní uplatnění
• Učíme děti chápat práci jako příležitost k seberealizaci a prostředek k rozvíjení podnikatelského
myšlení
Kompetence občanské:
1. stupeň
• Utváříme u žáků ohleduplný vztah k přírodě a kulturním výtvorům
• Motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění v ochraně přírody
• Vedeme žáky k respektování a dodržování pravidel
• Vytváříme u žáků pozitivní postoj k uměleckým dílům
• Učíme žáky zodpovědnosti, poskytnutí účinné pomoci a zodpovědnému chování v krizových
situacích
2. stupeň
• 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 pracovní:
1. stupeň
• Vedeme k bezpečnému používání nástrojů a vybavení, k dodržování pravidel a hygieny práce
• Motivujeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi
• Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat a vyvozovat výsledky práce
2. stupeň
• Motivujeme žáky tak, aby získávali kladný postoj k fyzické práci
• Vedeme žáky ke vhodné volbě budoucího povolání na základě svých zkušeností, zájmů a schopností
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Pracovní činnosti

1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Výrobky z modelovací hmoty
Papírová koláž
Textilní koláž
Výrobky ze zbytkového papíru
Výrobky z papírové harmoniky
Výrobky z kombinací přírodnina papír
Přišívání dvoudírkového knoflíku
Jednoduché stehy
Zdobení kraslic

Jednoduché pracovní postupy

Prostorové modely z krabiček
Prostorové modely z odpadového materiálu
Prostorové a plošné modely z jednoduchých stavebnic
Péče o pokojové rostliny
Pěstování ze semen v místnosti

Prostírání

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- hněte, válí, stlačuje, přidává a ubírá materiál při modelování
- překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje papír
- obkresluje a stříhá jednotlivé tvary podle šablony
- rozlišuje a pojmenovává různé druhy papíru
- odměřuje a navléká nit, uzlík
- šije předním stehem
- připravuje si pracovní místo
- udržuje pořádek na svém místě
- vybírá přírodní a technický materiál
- určuje vlastnosti materiálu
- vysvětluje účel a způsob použití nástrojů a pomůcek
- osvojuje si základy bezpečnosti a hygieny práce
- pracuje podle návodu učitele
- plánuje pracovní postup podle předlohy
- komentuje pracovní postup
- sestavuje plošné modely podle předlohy
- sestavuje jednoduché prostorové modely z konstrukčních stavebnic
- vytváří vlastní modely podle představy plošné i prostorové
- ověřuje podmínky života rostlin
- sleduje růst rostlin
- navštíví výstavu ovoce a zeleniny
- zalévá, kypří a rosí pokojové rostliny
- odstraňuje suché a odumřelé části pokojových rostlin
- umisťuje správně nádobí a příbory
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Pracovní činnosti

1. ročník

Úprava jídla na talíři (papírová koláž)
Slušné stolování

- upravuje jídlo na talíři
- dodržuje pravidla slušného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Pracovní činnosti

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Výrobky z modelovací hmoty
Papírová koláž
Textilní koláž
Výrobky ze zbytkového papíru
Výrobky z papírové harmoniky
Výrobky z kombinací přírodnina papír
Přišívání dvoudírkového knoflíku
Jednoduché stehy
Zdobení kraslic

Jednoduché pracovní postupy

Prostorové modely z krabiček
Prostorové modely z odpadového materiálu

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- hněte, válí, stlačuje, přidává a ubírá materiál při modelování
- překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje papír
- obkresluje a stříhá jednotlivé tvary podle šablony
- rozlišuje a pojmenovává různé druhy papíru
- odměřuje a navléká nit, uzlík
- šije předním stehem
- připravuje si pracovní místo
- udržuje pořádek na svém místě
- vybírá přírodní a technický materiál
- určuje vlastnosti materiálu
- vysvětluje účel a způsob použití nástrojů a pomůcek
- osvojuje si základy bezpečnosti a hygieny práce
- pracuje podle návodu učitele
- plánuje pracovní postup podle předlohy
- komentuje pracovní postup
- sestavuje plošné modely podle předlohy
- sestavuje jednoduché prostorové modely z konstrukčních stavebnic
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Pracovní činnosti

2. ročník

Prostorové a plošné modely z jednoduchých stavebnic
Péče o pokojové rostliny
Pěstování ze semen v místnosti

- vytváří vlastní modely podle představy plošné i prostorové
- ověřuje podmínky života rostlin
- sleduje růst rostlin
- navštíví výstavu ovoce a zeleniny
- zalévá, kypří a rosí pokojové rostliny
- odstraňuje suché a odumřelé části pokojových rostlin
- umisťuje správně nádobí a příbory
- upravuje jídlo na talíři
- dodržuje pravidla slušného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Prostírání
Úprava jídla na talíři (papírová koláž)
Slušné stolování

Pracovní činnosti

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Výrobky z modelovací hmoty
Papírová koláž
Textilní koláž
Výrobky ze zbytkového papíru
Výrobky z papírové harmoniky
Výrobky z kombinací přírodnina papír
Přišívání dvoudírkového knoflíku
Jednoduché stehy
Zdobení kraslic

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- hněte, válí, stlačuje, přidává a ubírá materiál při modelování
- překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje papír
- obkresluje a stříhá jednotlivé tvary podle šablony
- rozlišuje a pojmenovává různé druhy papíru
- odměřuje a navléká nit, uzlík
- šije předním stehem
- připravuje si pracovní místo
- udržuje pořádek na svém místě
- vybírá přírodní a technický materiál
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Pracovní činnosti

3. ročník

- určuje vlastnosti materiálu
- vysvětluje účel a způsob použití nástrojů a pomůcek
- osvojuje si základy bezpečnosti a hygieny práce
Jednoduché pracovní postupy
- pracuje podle návodu učitele
- plánuje pracovní postup podle předlohy
- komentuje pracovní postup
Prostorové modely z krabiček
- sestavuje plošné modely podle předlohy
Prostorové modely z odpadového materiálu
- sestavuje jednoduché prostorové modely z konstrukčních stavebnic
Prostorové a plošné modely z jednoduchých stavebnic
- vytváří vlastní modely podle představy plošné i prostorové
Péče o pokojové rostliny
- ověřuje podmínky života rostlin
Pěstování ze semen v místnosti
- sleduje růst rostlin
- navštíví výstavu ovoce a zeleniny
- zalévá, kypří a rosí pokojové rostliny
- odstraňuje suché a odumřelé části pokojových rostlin
Prostírání
- umisťuje správně nádobí a příbory
Úprava jídla na talíři (papírová koláž)
- upravuje jídlo na talíři
Slušné stolování
- dodržuje pravidla slušného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Prostorové výrobky z kartonu, plošné i prostorové výrobky z přírodnin, koláže

ŠVP výstupy
- navrhuje využití netradičních materiálů
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Přišívání čtyřdírkového knoflíku
Výrobky z moduritu

Zdobení kraslic
Práce se slámou

Pracovní pomůcky

Ošetření drobných poranění
Zásady bezpečnosti práce
Prostorové modely
Pohyblivé modely

Péče o pokojové rostliny

4. ročník
- porovnává vlastnosti různých druhů materiálu a volí vhodný materiál
- rozřezává, odměřuje a prostříhává papír
- sestavuje jednoduché kartonážní práce
- rozlišuje formát papíru
- dokáže připravit jednoduché šablony
- šije zadním a křížkovým stehem
- sešívá předním a zadním stehem
- rozlišuje různé druhy textilií
- pracuje s jednoduchým střihem
- plánuje, navrhuje a organizuje pracovní postup
- přemýšlí o nejvhodnějším pracovním postupu
- zachází s materiálem ekonomicky
- porovnává stará a současná řemesla při návštěvě muzea nebo při exkurzi nebo
zhlédnutím obrazových materiálů
- popíše lidové zvyky a tradice
- tvoří výrobky tradičními technikami zpracování
- vybírá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
- účelně zachází s pracovními nástroji
- udržuje a ukládá pracovní nástroje
- uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce v praxi
- udržuje pořádek na svém místě a v celé třídě
- dokáže poskytnout sobě i spolužákovi první pomoc při drobném poranění
- sestavuje prostorové modely z konstrukčních stavebnic podle návodu
- sestavuje jednoduché pohyblivé modely podle předlohy i představy
- sestavuje jednoduché pohyblivé modely podle předlohy i představy
- plánuje účelně svoji činnost
- vysvětluje postup práce
- orientuje se v jednoduchém návodu
- pracuje podle předlohy
- osvojuje si správné pracovní dovednosti a hygienické návyky
- dodržuje bezpečnost práce
poskytne první pomoc při drobném úrazu
- upravuje půdu v truhlíku
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4. ročník

- seje rostliny
Péče o pokojové rostliny
- ošetřuje rostliny během vegetace
Péče o venkovní rostliny na terase
- poznává semena
Pěstování bylinek
- rozlišuje rostliny seté a sázené
- pojmenovává nejběžnější druhy plevele
- zalévá, kypří, hnojí pokojové rostliny
- rozmnožuje pokojové rostliny
- pečuje o zemědělské plodiny v truhlíku
- odstraňuje plevel
Druhy pracovních pomůcek
- používá správné náčiní podle druhu pěstitelské činnosti
První pomoc
- pracuje podle předem stanovených pravidel
- nacvičuje poskytnutí první pomoci
- ošetří jednoduchá poranění svá i svých spolužáků
Zeleninový a ovocný salát
- loupe, čistí, krájí, strouhá a míchá ovoce a zeleninu
Nádobí
- rozlišuje bílé a černé nádobí
Příprava stolu ke stolování
- dodržuje společenská pravidla stolování
- upravuje a zdobí slavnostní tabuli
První pomoc při řezných ranách
- uplatňuje zásady bezpečného zacházení s kuchyňským náčiním
- nacvičuje první pomoc
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Pracovní činnosti

5. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Prostorové výrobky z kartonu, plošné i prostorové výrobky z přírodnin, koláže
Přišívání čtyřdírkového knoflíku
Výrobky z moduritu

Zdobení kraslic
Práce se slámou

Pracovní pomůcky

Ošetření drobných poranění
Zásady bezpečnosti práce
Prostorové modely
Pohyblivé modely

ŠVP výstupy
- navrhuje využití netradičních materiálů
- porovnává vlastnosti různých druhů materiálu a volí vhodný materiál
- rozřezává, odměřuje a prostříhává papír
- sestavuje jednoduché kartonážní práce
- rozlišuje formát papíru
- dokáže připravit jednoduché šablony
- šije zadním a křížkovým stehem
- sešívá předním a zadním stehem
- rozlišuje různé druhy textilií
- pracuje s jednoduchým střihem
- plánuje, navrhuje a organizuje pracovní postup
- přemýšlí o nejvhodnějším pracovním postupu
- zachází s materiálem ekonomicky
- porovnává stará a současná řemesla při návštěvě muzea nebo při exkurzi nebo
zhlédnutím obrazových materiálů
- popíše lidové zvyky a tradice
- tvoří výrobky tradičními technikami zpracování
- vybírá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
- účelně zachází s pracovními nástroji
- udržuje a ukládá pracovní nástroje
- uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce v praxi
- udržuje pořádek na svém místě a v celé třídě
- dokáže poskytnout sobě i spolužákovi první pomoc při drobném poranění
- sestavuje prostorové modely z konstrukčních stavebnic podle návodu
- sestavuje jednoduché pohyblivé modely podle předlohy i představy
- sestavuje jednoduché pohyblivé modely podle předlohy i představy
- plánuje účelně svoji činnost
- vysvětluje postup práce
- orientuje se v jednoduchém návodu
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5. ročník

- pracuje podle předlohy
- osvojuje si správné pracovní dovednosti a hygienické návyky
- dodržuje bezpečnost práce
poskytne první pomoc při drobném úrazu
Péče o pokojové rostliny
- upravuje půdu v truhlíku
- seje rostliny
Péče o pokojové rostliny
- ošetřuje rostliny během vegetace
Péče o venkovní rostliny na terase
- poznává semena
Pěstování bylinek
- rozlišuje rostliny seté a sázené
- pojmenovává nejběžnější druhy plevele
- zalévá, kypří, hnojí pokojové rostliny
- rozmnožuje pokojové rostliny
- pečuje o zemědělské plodiny v truhlíku
- odstraňuje plevel
Druhy pracovních pomůcek
- používá správné náčiní podle druhu pěstitelské činnosti
První pomoc
- pracuje podle předem stanovených pravidel
- nacvičuje poskytnutí první pomoci
- ošetří jednoduchá poranění svá i svých spolužáků
Nádobí
- rozlišuje bílé a černé nádobí
Zeleninový a ovocný salát
- loupe, čistí, krájí, strouhá a míchá ovoce a zeleninu
Příprava stolu ke stolování
- dodržuje společenská pravidla stolování
- upravuje a zdobí slavnostní tabuli
První pomoc při řezných ranách
- uplatňuje zásady bezpečného zacházení s kuchyňským náčiním
- nacvičuje první pomoc
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Vlastnosti materiálu, užití v práci (dřevo, kov, plasty, kompozity, pracovní pomůcky,
nářadí, nástroje pro opracování)
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy
Technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
Poskytnutí první pomoci
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
Pěstování vybraných okrasných dřevin, květin, květena exteriéru
Řez a jednoduchá vazba, úprava květin
Půda a její zpracování Výživa rostlin
Ochrana rostlin a půdy

Základní vybavení kuchyně

ŠVP výstupy
- identifikuje jednotlivé nářadí
- je schopen přiřadit jednotlivé činnosti k danému nářadí
- pracuje s nářadím
- rozvrhne si své pracovní tempo a dle vlastních
schopností pracuje sám či v kolektivu
- s dopomocí učitele narýsuje jednoduchý náčrtek výrobku
- ovládá první pomoc a hygienická pravidla a snaží se je uplatňovat jak při práci,
tak v občanském životě
- rozlišuje typy zelenin, zařadí je podle typů
- vyjmenuje některé typy zeleni a ovoce, okrasných rostlin
- dokáže rychlit zeleninu
(skleník)
- pečuje o okrasné rostliny ve škole i v občanském životě

- identifikuje nářadí potřebné k ošetřování rostlin a pěstování ovoce a zeleniny
- zvládá základy zpracování půdy
- rozpoznává pěstitelský
materiál (osiva a sadba)
- pojmenuje kuchyňské náčiní
- správně ho používá

277

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Pracovní činnosti

6. ročník
- správně manipuluje se základními spotřebiči v kuchyni
- nakoupí suroviny dle receptury
- zpracuje suroviny dle předpisu
- připraví jednoduchou tabuli

Výběr, nákup a zpracování potravin
Pravidla stolování
Úprava stolu
Zásady 1. pomoci
Základní hygienická pravidla

- ošetří drobná poranění
- zná pravidla bezpečnosti práce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
odpady a hospodaření s odpady
zemědělství a životní prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v mezilidských vztazích

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Praktická činnost při péči o zeleninu, ovoce a okrasné rostliny
Kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena
provozu
Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy,
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

ŠVP výstupy
- posoudí, zhodnotí danou pracovní činnost
- s dopomocí učitele si stanoví, jaké nářadí na tuto činnost použije
- prakticky se seznamuje s pracovními činnostmi v kuchyni
- rozeznává kuchyňské nářadí a postupně je dokáže i použít, své teoretické i
praktické poznatky uplatňuje i v osobním životě
- za dopomoci je schopen upravit potraviny – tepelně i za studena
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7. ročník

Úprava stolu a stolování
Jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v rodině,
zdobné prvky a květiny na stole
Jednoduché pracovní operace a postupy
Orientace v návodech na obsluhu domácích spotřebičů

- své znalosti uvádí do praxe (stolování ve ŠJ, domácnosti)

- teoreticky zná práce v domácnosti a samostatně je uplatňuje
ve své domácnosti
- prakticky se seznamuje s běžnými návody a pod vedením učitele obsluhuje i
běžné domácí spotřebiče
Úrazy v domácnosti a jejich ošetření
- na základě svých zkušeností a znalostí se orientuje v základních pravidlech
hygieny
Nácvik běžných domácích prací
- s dopomocí učitele pracuje s kuchyňským nářadím
Finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory,
- vyjmenuje některé příjmy a výdaje v domácnosti
hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti, údržba oděvů a - odhadne výši jednotlivých položek
textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí,
- postupně i ve svém osobním životě hospodaří s vlastními financemi
odpad a jeho ekologická likvidace, spotřebiče v domácnosti
- posoudí přínos třídění odpadů pro životní prostředí a odhadne své praktické
možnosti třídit odpad a zapojí se do třídění odpadů již ve své Eko škole a dle svých
možností i ve své
domácnosti
Jednoduché pracovní postupy a operce – dřevo, plast, kov
- dokáže si (na základě vlastní analýzy) dle dané činnosti odůvodnit použití
zvoleného nářadí
- s dopomocí učitele je schopen dle vlastního nákresu zhotovit jednoduchý výrobek
a tím prokáže využití svých
teoretických i praktických zkušeností (z 6. ročníku) v praxi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví
životní styl, spotřeba věcí, energie, odpady
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti (hospodaření, rodina)
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení

279

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
Pracovní činnosti

8. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
Trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních
objektů, charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní, rovnost příležitostí na trhu práce
Volba profesní orientace
Základní principy sebepoznávání, osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na profesní orientaci
Informační základny pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a
poradenské služby
Podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a
soukromé podnikání
Technické náčrty a výkresy, návody

ŠVP výstupy
- přiřadí k povolání lidí i pracoviště a identifikuje i typ nutného vzdělání k dané
profesi
- zhodnotí i svoji možnost uplatnění na trhu práce
- objasňuje nutnost vzdělání a osobních vlastností, či zdravotního stavu pro výkon
jednotlivých profesí
- dokáže odůvodnit nutnost vzdělávání pro výkon různých povolání
- je schopen na základě svých zkušeností vyjádřit vlastní názor k podnikání v
soukromém sektoru

- aplikuje své znalosti z předešlých ročníků a jen s malou dopomocí učitele - - je
schopen zhotovit jednoduchý výrobek, okomentovat svůj postup
- ověřuje v praxi své znalosti i praktické možnosti uplatnění - s dopomocí učitele se
orientuje v nákresu, který je schopen si i připravit
Konkrétní práce na školní zahradě (úprava půdy, sázení, zalévání, okopávání,
- orientuje se v práci na školní zeleninové i okrasné zahradě - ověřuje si v praxi své
sklizeň)
teoretické znalosti z pěstování zeleniny, ovoce a okrasných rostlin
- je teoreticky schopen tuto činnost uplatnit i v osobním životě
Ošetřování rostlin a údržba nářadí
- jen s malou dopomocí učitele je schopen na základě analýzy svých předcházejících
zkušeností zvolit nářadí a použít jej k činnosti
- je teoreticky schopen tuto činnost uplatnit i v osobním životě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na kulturu v životě jedince – prestižní profese
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích (jejich pracovní zařazení)
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8. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
sociální dovednosti pro kooperaci
prosba a omluva, komunikace při práci
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zpracovávané materiály a jejich působení na životní prostředí
ochrana přírody

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Technologické postupy při ošetřování rostlin

Chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost
chovu, kontakt se známými a neznámými zvířaty
První pomoc při úrazu zvířaty
Způsoby hledání zaměstnání
Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních
objektů, charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní, rovnost příležitostí na trhu práce
Volba profesní orientace
Zaměstnání pracovní příležitosti v obci a regionu
Problémy nezaměstnanosti, úřady práce, práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů

ŠVP výstupy
- na základě svých teoretických i praktických zkušeností rozhodne, které nářadí na
určitou činnost použije, je schopen jen s velmi malou dopomocí samostatně tuto
činnost vykonávat
- svůj pracovní postup okomentuje a zdůvodní i svůj přístup
- pojmenuje hospodářská zvířata a přiřadí i činnosti spojené s jejich chovem
- teoreticky objasní zásady chovu hospodářských zvířat
- na základě svých zkušeností a vlastních možností poskytne první pomoc
- porovnává své možnosti na trhu práce a odhadne své uplatnění na trhu práce

- analyzuje situaci na trhu práce v regionu
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Pracovní činnosti

9. ročník

Základní principy, sebepoznávání, osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace
Psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele
Informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
Jednoduché pracovní postupy, konkrétní činnost, zpracování materiálu - dřevo

- aplikuje své zkušenosti při sepisování životopisu
- vyjádří vlastními slovy svůj postoj k některým profesím a dle získaných informací si
zdůvodní svoji profesní volbu
- samostatně dle nákresu zhotoví výrobek
- aplikuje své předcházející zkušenosti v praktické činnosti
- diskutuje o způsobu zvoleného postupu a navrhuje si způsob řešení zadaného
úkolu
- samostatně si plánuje postup práce a sám si volí i nářadí, které v souladu se
zásadami bezpečné práce i používá
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
příroda a kultura obec, ekologické problémy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
evropská integrace (uplatnění na trhu práce v EU)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů (profesní uplatnění ve světě)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
lidská solidarita (zaměstnaní a nezaměstnaní)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hledání pomoci při potížích, psychohygiena, sebepoznání-učení, Exkurze – Pracovní úřad Plzeň - jih
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
spotřeba věcí, odpady, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
energie – její hospodárné využívání
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Obecné zásady hodnocení
•

Pravidla pro hodnocení upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.

•

Pro hodnocení žáků všech ročníků se používá jako forma pětistupňové klasifikační
hodnocení prospěchu a třístupňové klasifikační hodnocení chování. Toto hodnocení jsme
zvolili zejména proto, že je přehledné, srozumitelné, navazuje na tradice a je motivující
pro žáky. V průběhu vyučovacího procesu se využívá i slovního hodnocení, které má ústní
formu.

•

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení.

V průběhu školního roku při hodnocení vycházíme z(e):
•

Znalostí žáků

•

Zpracování domácích úkolů, pokud jsou zadávány

•

Nadstandardní práce (dobrovolné referáty, …)

•

Schopnosti pracovat samostatně (vlastní kreativní přístupy)

•

Vztahu k práci

•

Zvládnutí účelných způsobů práce (improvizace)

•

Sociální aktivity – žák se hlásí v hodinách, je iniciativní, průbojný

•

Připravenosti na výuku – žák má pomůcky nezbytné k práci

Podklady pro hodnocení získáváme těmito formami:
•

Písemná práce

•

Ústní zkoušení

•

Domácí příprava

•

Skupinová práce

•

Soustavné sledování výkonů žáka

•

Žákovské portfolio

•

Praktické a pohybové zkoušky

•

Samostatná příprava projektů

•

Kritické myšlení

•

Práce s texty

•

Srovnávací a dovednostní testy (i centrálně zadávané)
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Pozn.: učitel uplatňuje ve svých hodinách ty metody, které vyhovují charakteru vyučovacího
předmětu.
Kritéria hodnocení
•

Míra dosažení jednotlivých výstupů předmětů

•

Schopnost komunikovat

•

Řešení problémových úkolů

•

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

•

Spolupráce ve skupině, motivace na výsledku celé skupiny

Základní východiska hodnocení
Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován stupni 1- výborný, 2 – chvalitebný, 3 –
dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný
•

Na počátku klasifikačního období seznámí všichni vyučující žáky se způsoby a kritérii
hodnocení.

•

Účelem zkoušení je hodnotit úroveň toho, co žák umí, nikoliv pouze vyhledávat mezery v
jeho vědomostech.

•

Vyučující vedou vlastní záznamy o klasifikaci žáků tak, aby byli schopni podat informace o
frekvenci a struktuře hodnocení.

•

Učitelé dle možností respektují doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají
vztah ke způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci žáka, sledují individuální
pokrok žáka.

•

Písemné práce, testy a diktáty jsou vždy včas předem oznámeny žákům tak, aby měli
dostatek času se na ně připravit.

•

V den, kdy žáci píšou kontrolní písemnou práci, nemůže probíhat další písemné zkoušení
v rozsahu celé vyučovací hodiny.

•

Kontrolní písemné práce musí být rovnoměrně rozloženy v jednotlivých klasifikačních
obdobích. Archivují se 1 rok.

•

Žáci se při kooperativním způsobu výuky učí hodnotit individuální výsledek své práce i
jeho přínos pro druhé.

•

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků a k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

•

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů a výtvorů.

•

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických
vyšetření, která mohou mít vliv na hodnocení žáka
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•

Autonomní hodnocení (sebehodnocení žáka) se nesmí stát prostředkem nátlaku na
učitele ze strany žáka či rodičů. Cílem je ideální shoda obou hodnocení (hodnocení učitele
a sebehodnocení žáka) tak, aby byla obě hodnocení pro žáka motivační v dalším období.

•

Vyučující vedou žáky k tomu, aby si uvědomovali, co se jim povedlo a co ne a jak si vedli
ostatní.

•

Klasifikace z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování (kromě výše
uvedeného).

•

Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti,
postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka.

•

Při poskytování zpětné vazby je kladen důraz na vhodnou formulaci – přednost se dává
pozitivnímu vyjadřování.

6.2 Kritéria hodnocení
•
Charakteristika stupňů hodnocení
Vzhledem k tomu, že se žák vyvíjí a jeho dovednosti, schopnosti a znalosti se proměňují
s přibývajícím věkem, zvolili jsme charakteristiky hodnocení odlišné pro 1. a 2. stupeň.
1.stupeň školy
Klasifikace

1

výborný

•

ovládá učivo samostatně

•

uplatňuje znalosti a dovednosti bez pomoci

•

je tvořivý, pohotový a originální

•

dobře chápe souvislosti

•

vyjadřuje se výstižně, souvisle a adekvátně věku

•

dokáže pracovat s informacemi

•

spolupracuje aktivně

•

samostatně se učí

•

dokáže zorganizovat vlastní práci

•

je snaživý

•

grafický projev je přesný, úhledný, čitelný

•

uvažuje logicky
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•

chyby vyhledá a samostatně odstraní

Klasifikace

2

chvalitebný

•

ovládá učivo celkem samostatně

•

vyžaduje drobnou pomoc při uplatňování znalostí a dovedností

•

je tvořivý a pohotový

•

chápe souvislosti

•

vyjadřuje se výstižně a souvisle

•

dokáže pracovat s informacemi, potřebuje menší snahu s jejich tříděním a interpretací

•

dokáže spolupracovat

•

dokáže se učit s drobnou pomocí

•

práci si zorganizuje s mírnou dopomocí učitele

•

má snahu

•

ústní i písemný projev mívá menší nedostatky

•

při logickém myšlení drobně chybuje

•

chyby a nedostatky většinou dokáže samostatně odstranit

Klasifikace

3

dobrý

•

ovládá učivo s mezerami

•

vyžaduje pomoc při uplatňování znalostí a dovedností

•

je méně samostatný, tvořivý, pohotový

•

vesměs napodobuje ostatní

•

nevyjadřuje se vždy přesně, někdy se vyjadřuje nesouvisle

•

potřebuje pomoc při práci s informacemi, především s jejich zpracováním a uplatněním

•

spolupracuje pod vedením ostatních žáků

•

má problémy se samostatným učením se

•

práci si zorganizuje s dopomocí učitele

•

často dělá chyby

•

grafický projev je méně estetický, má menší nedostatky

•

v logice se objevují chyby

•

chyby a nedostatky dokáže odstranit s dopomocí

Klasifikace

4

dostatečný

•

učivo ovládá se závažnými mezerami

•

i přes pomoc pracuje se zásadními chybami

•

je téměř nesamostatný

•

nechápe dobře souvislosti

•

vyjadřuje se s obtížemi a nesouvisle
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•

s informacemi pracuje jen s výraznou pomocí

•

při spolupráci vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc se samostatným učením

•

při samostatném učení má velké těžkosti

•

práci si zorganizuje jen pod výrazným vedením učitele

•

grafický projev je málo estetický a často nečitelný

•

při logickém myšlení výrazně chybuje

•

některé nedostatky dovede žák s pomoc učitele odstranit

Klasifikace

5

nedostatečný

•

neovládá učivo

•

i přes výraznou pomoc nezvládá vykonávat požadované vzdělávací činnosti

•

je nesamostatný

•

souvislosti vůbec nechápe

•

neumí se vyjádřit nebo jen kusým způsobem

•

nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání

•

jen těžko spolupracuje, bývá pasívní

•

nedovede se samostatně učit

•

práci si nedokáže zorganizovat ani s dopomocí

•

neprojevuje zájem

•

v ústním i písemném projevu má zásadní nedostatky ve správnosti i přesnosti vyjadřování

•

není samostatný v myšlení, vyskytují se časté logické nedostatky

•

chyby a nedostatky nedovede opravit

2.stupeň školy
Klasifikace

1

výborný

•

pro efektivní učení vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie

•

samostatně vyhledává, třídí, porovnává, propojuje, systematizuje a analyzuje informace

•

samostatně operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly

•

zapamatuje si trvale základní poznatky a vědomosti

•

chápe poznatky a informace ve vzájemných souvislostech

•

rozpozná a pochopí problém, analyzuje jeho příčiny i důsledky, volí vhodné způsoby
řešení

•

logické, matematické i empirické dovednosti aplikuje v analogických problémových
situacích

•

formuluje a vyjadřuje se v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i
ústním projevu

•

účinně se zapojuje do diskusí při vyučování, vhodně a správně argumentuje
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•

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků a tvořivě je využívá

•

využívá samostatně a tvořivě informační a komunikační prostředky a technologie

•

účinně spolupracuje ve skupině, podílí na vytváření pravidel práce v týmu, pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce

•

dodržuje vymezená pravidla činností při vyučování, pracuje vytrvale, soustředěně a
pečlivě a v přiměřeném tempu

•

plní příkladně školní i domácí úkoly

•

dokáže si naplánovat, zorganizovat a řídit vlastní práci

Klasifikace

2

chvalitebný

•

pro efektivní učení vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie

•

s dílčí pomocí vyhledává, třídí, porovnává, propojuje, systematizuje a analyzuje informace

•

převážně samostatně operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly

•

zapamatuje si dlouhodobě základní poznatky a vědomosti

•

s minimální podporou chápe poznatky ve vzájemných souvislostech

•

většinou rozpozná a pochopí problém, analyzuje jeho příčiny i důsledky, převážně volí
vhodné způsoby řešení

•

logické, matematické i empirické dovednosti zpravidla aplikuje v analogických
problémových situacích

•

formuluje a vyjadřuje se v logickém sledu, v písemném i ústním projevu má drobné
nedostatky

•

zapojuje se do diskuse při vyučování, vhodně argumentuje

•

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků a s dílčí pomocí je využívá

•

obvykle využívá samostatně informační a komunikační prostředky a technologie

•

spolupracuje ve skupině, podílí na vytváření pravidel práce v týmu, pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce

•

zpravidla dodržuje pravidla činností při vyučování, pracuje soustředěně a pečlivě,
v přiměřeném tempu

•

plní školní i domácí úkoly s drobnými nedostatky

Klasifikace

3

dobrý

•

pod vedením vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody a strategie

•

v oblasti vyhledání, třídění informací, jejich následného porozumění, propojení a aplikaci
má poměrně značné problémy

•

umí rozpoznat základní obecně užívané termíny, znaky a symboly, jejich vzájemnou
souvislost chápe jen s výraznou pomocí
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•

základní poznatky a vědomosti si dobře zapamatuje jen při častém a soustavném
opakování a pravidelné přípravě

•

v propojování znalostí mezi jednotlivými oblastmi je méně samostatný

•

schopnost vytvářet si komplexnější pohled na rozmanité jevy je omezena

•

jen pod vedením dospělých nebo v základních případech rozpozná problémové situace,
vyhledat informace vhodné pro řešení mu činí potíže, stejně jako hledání příčin a důsledků
problému

•

obtížně aplikuje vědomosti a dovednosti při hledání řešení problému, s obtížemi hledá
analogické případy problémových situací

•

ve většině případů formuluje a vyjadřuje se souvisle a v logickém sledu, ústní i písemný
projev má však řadu nedostatků

•

do diskusí při vyučování se zapojuje málokdy, neumí vždy výstižně argumentovat

•

nečiní mu zásadní problém porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových
materiálů a dalších zdrojů poznání

•

někdy se podílí na spolupráci ve skupině, nevytváří pravidla týmové práce, často však
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

•

během vyučování nedokáže vždy respektovat pravidla činností při vyučování, výrazněji
chybí soustředěnost, pečlivost a vytrvalost; tempo práce mírně zaostává

•

v plnění školních i domácích úkolů se více projevuje nepořádnost, nedbalost, povrchnost

Klasifikace
•

4

dostatečný

pouze výjimečně a často náhodně vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody a
strategie

•

v osvojování poznatků, dovedností a vědomostí je nesamostatný, neumí využívat základní
učební postupy, byť by toho byl schopen, vyžaduje pomoc, dohled a kontrolu

•

velmi obtížně vyhledává a třídí informace, často je chybně propojuje a systematizuje,
jejich uvádění do souvislostí a propojování do širších celků provádí s velmi výraznými
potížemi, nahodile, zpravidla bez logického úsudku

•

základní poznatky a vědomosti si pamatuje jen krátkodobě a většinou v nepřesné či
neúplné podobě

•

operace s obecně užívanými termíny, znaky a symboly téměř nezvládá

•

činí mu výrazné problémy porozumět různými typům textů a záznamů, obrazových
materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních prostředků

•

je pro něho velmi obtížné vnímat problémové situace, schopnost pochopit problém s jeho
příčinami a důsledky je výrazně omezená

•

vyhledat informace k řešení problému se mu většinou nedaří, využívat vědomosti a
dovednosti v řešení problémových situací je nad jeho síly

289

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZŠ Dobřany 2018
•

nezvládá aplikovat určitý postup v obdobné nebo nové problémové situaci

•

pouze zřídka formuluje a vyjadřuje se v logickém sledu, ústní projev bývá častěji
nesouvislý, nepřesný, nevýstižný, slovní zásoba je omezená

•

v písemném projevu se více potýká s technikou psaní, nečitelností a neuspořádaností,
s velkým množstvím chyb

•

vyhýbá se diskusím při vyučování nebo se zapojuje sporadicky, jen zřídka dokáže vhodně a
správně argumentovat

•

při práci ve skupině zaujímá vedlejší roli, jeho pomoc skupině je minimální, často nemá
potřebu spolupracovat s druhými a negativně ovlivňuje kvalitu společné práce

•

během vyučování zpravidla nerespektuje nebo zanedbává pravidla činností, výrazně chybí
soustředěnost, pečlivost a vytrvalost; tempo práce značně zaostává

•

v plnění školních i domácích úkolů se soustavně projevuje nepořádnost, nedbalost a
povrchnost

Klasifikace
•

5

nedostatečný

není schopen ani s pomocí vybírat a využívat pro učení vhodné způsoby, metody a
strategie

•

nezvládá zapamatovat si základní poznatky, vědomosti a dovednosti ani při soustavném
opakování

•

neumí samostatně ani s pomocí vyhledávat informace ani s nimi dále pracovat
(propojovat, systematizovat, analyzovat apod.); ze získaných informací nevyvodí žádné
závěry

•

operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly mu činí nepřekonatelné potíže,
stejně jako uvádění jevů do souvislostí a jejich následné propojování do širších celků

•

vytváření komplexnějšího pohledu na rozmanité jevy je nad jeho síly

•

téměř nebo vůbec nerozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,
běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních prostředků, nedokáže je správně či
v souvislostech využívat

•

zpravidla nerozpozná a nepochopí problémovou situaci, nepřemýšlí o příčinách či
důsledcích, není schopen vyřešit problém s pomocí či využívat vlastní úsudek; nezvládá
aplikovat (ani s pomocí) základní postupy řešení problému na novou či analogickou
situaci

•

řešení problému je zpravidla nahodilé, bez logického či empirického úsudku

•

neumí formulovat a vyjadřovat se v logickém sledu, vyjadřuje se nesouvisle,
nekultivovaně, nevýstižně

•

v písemném projevu se výrazně potýká s technikou psaní, nečitelností a neuspořádaností,
s velmi vysokou mírou chybování

•

diskusím při vyučování se výrazně vyhýbá, nezvládá argumentaci
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•

nespolupracuje a nepomáhá při skupinové práci, nerespektuje pravidla práce ve skupině,
často negativně ovlivňuje kvalitu společné práce

•

během vyučování zpravidla nerespektuje nebo výrazně zanedbává pravidla činností, ruší
práci ostatních, i přes pomoc a dohled pracuje nesoustředěně, ledabyle, bez zájmu

•

v tempu často a velmi výrazně zaostává

•

není schopen samostatně si naplánovat, zorganizovat a řídit vlastní práci

•

v plnění školních i domácích úkolů se i přes dohled projevuje trvalá nepořádnost,
nedbalost a povrchnost, často ignorace plnění jakýchkoli povinností

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnocení se řídí vyhláškou č.73/2005 Sb. Při hodnocení vychází učitel z doporučení a závěrů
školského poradenského zařízení a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen
s ohledem na své možnosti a schopnosti. Žáci, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, jsou
vzděláváni a hodnoceni na základě plnění Plánu pedagogické podpory nebo Individuálního
vzdělávacího plánu. Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se
souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceni z mateřského jazyka a z jiných jazyků
slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U žáků
s diagnostikovanou dyskalkulií platí totéž pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou
být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, lze u žáků se
specifickými poruchami učení hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a
odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto postupu
závisí na konkrétním žákovi i na metodách užívaných při výuce, které mohou některého žáka
znevýhodňovat. Jakmile žák překoná výraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné
klasifikaci. Slovní hodnocení musí být vždy převoditelné na hodnocení klasifikačním stupněm.
Chování
Hodnocení žáka se odvíjí od dodržování školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních
akcích a při reprezentaci školy mimo ni. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po
projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli. Při klasifikaci chování se přihlíží
k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Hodnocení chování je totožné pro oba stupně školy.
Využívá se pochval , kázeňských opatření a tří stupňů hodnocení chování .
Pochvaly: pochvala, pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy.
Výchovná opatření : poznámka (do žákovské knížky), třídní napomenutí, třídní důtka a ředitelská
důtka, pak následuje 2. či 3. stupeň hodnocení chování. Udělují se v uvedeném pořadí, při
významnějších / závažnějších činech je možno některé pochvaly či kázeňská opatření vynechat.
Ředitelskou důtku a 2. / 3. stupeň hodnocení chování je před udělením nutno projednat
v pedagogické radě.
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Stupně hodnocení chování
1 – velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má
kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření podmínek pro
vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští výjimečně.
2 – uspokojivé
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy.
Dopustil se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustil méně závažných přestupků. Žák
je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
3 - neuspokojivé
Žák se dopustil závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy; zpravidla
se přes udělenou důtku ředitele školy dopustil dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo
se dopouští poklesků v mravném chování.
Sebehodnocení
Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za
jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit. Žáci se učí sebehodnocení již na 1.
stupni školy, schopnosti sebehodnotit sám sebe se prohlubují na 2.stupni. Zpočátku probíhá
sebehodnocení ústní formou v diskusi s učitelem a spolužáky. Později je tato forma
sebehodnocení doplněna o písemné formy sebehodnocení. Dále je žákům poskytována zpětná
vazba, jak se jeho vlastní hodnocení přibližuje nebo vzdaluje hodnocení učitele. Sebehodnocení
probíhá v průběhu celého školního roku a je mu věnováno tolik času, kolik si vyžadují konkrétní
situace.
Specifikace předmětů
Předměty výchovného zaměření ve smyslu § 52 zákona č. 561 / 2004 Sb. v platném znění se
rozumí tyto předměty: hudební výchova, výtvarná výchova, rodinná výchova, tělesná výchova,
pracovní činnosti a z volitelných předmětů sborový zpěv, keramika a sportovní výchova.
•

Míra dosažení jednotlivých výstupů předmětů

•

Schopnost komunikovat

•

Řešení problémových úkolů

•

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

•

Spolupráce ve skupině, motivace na výsledku celé skupiny
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