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1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
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NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: Rozmarýnová 1692/3, Most, 43401
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Ing. Bohumil Moravec
KONTAKT: e-mail: reditel@zsmostrozmarynova.cz, web: www.zsmostrozmarynova.cz
IČ: 47324082
RED-IZO: 600083900

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Most
ADRESA ZŘIZOVATELE: Radniční 1, 43401 Most
KONTAKTY:
Mgr. Petra Trojnová, vedoucí oddělení školství
e-mail: Petra.Trojnova@mesto-most.cz ,
tel.: 476 448 393

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 16. 6. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 31. 8. 2016
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Jsme úplnou (plně organizovanou a velmi velkou) školou s 1. až 9. postupným ročníkem. V roce
2014 naše škola oslavila 40 let svého působení. Od počátku své existence patří naše škola ke
školám s největším počtem žáků v Mostě a tuto vlastnost si uchovává dodnes. Školu navštěvují
děti z celého Mostu i z přilehlých obcí. Škola vzdělává celkem cca 700 - 800 žáků, průměrná
naplněnost tříd je 24 žáků. Na I. stupni se vzdělává cca 400 žáků, na II. stupni cca 300 žáků.
Celková kapacita školy je 1000 žáků.

2.2 Umístění školy
Naše škola se nachází uprostřed sídliště, okolí školy je plné zeleně. V těsné blízkosti školy se
nachází zastávky nejdůležitějších linek městské hromadné dopravy a tím je umožněno snadné
cestování po celém městě.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci docházejí z blízkého, dalekého i vzdáleného okolí. Žáci se dopravují pěšky i osobními auty
rodičů. Žáci - cizí státní příslušníci tvoří necelých pět procent. Škola je připravena integrovat žáka s
jakýmkoliv tělesným handicapem, pracujeme na bezbariérovosti celé budovy. Integrujeme i děti
zdravotně handicapované, děti se specifickými poruchami učení a chování, i děti psychiatricky
diagnostikované.
Na naší škole vytváříme takové výchovně-vzdělávací podmínky, aby každý žák mohl rozvíjet svoje
znalosti, dovednosti i svůj talent. Tento záměr prolíná všemi vzdělávacími předměty. Žáci naší
školy se účastní mnoha humanitních, přírodovědných i sportovních soutěží a olympiád, ať už jsou
organizovány naší školou nebo jinými školami. Velmi často dosahují vynikajících výsledků.
Klademe také velký důraz na správný životní styl.
Škola také poskytuje nadstandardní podmínky pro vzdělávání jazykově nadaných žáků. Pro tyto
žáky jsou vytvářeny třídy s rozšířenou výukou jazyků (vždy po jedné třídě od třetího do devátého
ročníku). V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti
s integrací dětí s poruchami učení a s nápravami poruch řeči, ale i se vzděláváním dětí s jiným
zdravotním postižením.
Veškerá činnost na naší škole směřuje k tomu, aby každý žák byl schopen se co nejlépe uplatnit ve
svém povolání i ve společnosti.
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2.4 Podmínky školy
Jedná se o úplnou školu. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního
stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Vyučování probíhá pouze v českém
jazyce.
Škola se nachází v jedné budově. Ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov a
sportovní hřiště. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro trávení
volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizích jazyků, fyziky, hudební
výchovy, chemie, ICT, praktického vyučování, tělocvičny, výtvarné výchovy. Dále škola poskytuje
žákům připojení k internetu s využítím 40 pracovních stanic, pracovní stanice jsou ve společných
prostorách školy a ve třídách. Bezdrátové připojení je v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizích jazyků, fyziky, hudební
výchovy, chemie, tělesné výchovy, výtvarné výchovy, a zeměpisu.
Škola úzce spolupracuje s externími specialisty. Jedná se o profesní specialisty (supervize
manažerských postupů, organizace výuky, hospodaření školy).

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
V souladu s §8 odst. 2a-f vyhlášky č. 15/2005 Sb. vytváříme každé dva roky autoevaluační měsíční
plán, podle kterého hodnotíme vybraná kritéria života školy. Využíváme různé hodnotící
mechanizmy, např. vlastní dotazníky, pohovory, kontrolní činnost, využíváme služeb odborných
firem, spolupracujeme s radou školy, se školním parlamentem, s třídními důvěrníky z řad rodičů.
Autoevaluace je rozdělena po roce do tří etap, zaměřených na výkony žáků, klima školy, a
spokojenost učitelů a rodičů.

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Cíle autoevaluace musí být stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto
oblastech :


průběh a výsledky vzdělávání – kvalita výuky se zaměřením na kompetence, hodnocení
výstupů vzdělávání, hodnocení žáků, chování a výchova
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podpora žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů – atmosféra školy, vnější a
vnitřní vztahy



podmínky ke vzdělávání a materiální podmínky



řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání

2.5.3 Nástroje autoevaluace
Přípravou autoevaluačního plánu a jeho realizací je pověřeno vedení školy, které stanovuje rovněž
oblasti a formu hodnocení. Na pedagogických radách zveřejňuje průběžné výsledky
pedagogickému sboru, na zasedání rady školy seznamujeme s průběhem a výsledky autoevaluace
zástupce zřizovatele a rodiče. Všechna šetření, týkající se vnějších vztahů, postojů rodičů a široké
veřejnosti zveřejňujeme na webových stránkách školy. Závěrečnou zprávu předkládá vedení školy
ped. radě k dopracování v oblasti komentářů a návrhů řešení. Realizujeme vlastní dotazníková
šetření mezi rodiči, pedagogy i žáky. Jednou za pět let necháváme odbornou firmu zpracovat
klima školy.
Nástroje autoevaluace: anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace
vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace
pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s následujícími institucemi:
- neziskové organizace
- obec/město
- střední školy
- školská rada
- školské poradenské zařízení
- vyšší odborné školy
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Rodiče se mohou na pedagogy a výchovné pracovníky školy osobně obracet v době pravidelných
konzultačních hodin, během třídních schůzek nebo i jindy po vzájemné dohodě. Školu je možno
kontaktovat i prostřednictvím webových stránek školy.
O zásadních událostech v chodu školy jsou zástupci tříd z řad rodičů pravidelně informováni
vedením školy na společných setkáních v kinosále školy. Do rozhodování o školních záležitostech
jsou zapojeni zástupci rodičů prostřednictvím Rady školy. Dobré výsledky přináší dlouhodobá
spolupráce školy, rodičů a poradenských zařízení.
Společné akce žáků a rodičů: akademie, mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, třídní
schůzky, vánoční slavnost.
Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, divadlo, sezónní besídky.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 45 učitelů a 7 vychovatelů. Sbor je velmi stabilní, dochází většinou jen
k přirozené obměně. Tvoří jej jak zkušení, tak i začínající pedagogové. Na prvním stupni a ve školní
družině jsou pedagogové plně kvalifikovaní. Pouze tři pedagogové na vyšším stupni jsou
nekvalifikovaní a doplňují si vzdělání. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání a pro práci
s dětmi s poruchami učení a chování, 2 metodikové prevence sociálně patologických jevů a
specialista na nápravy poruch učení. Většina učitelů se účastní různých vzdělávacích kurzů
určených pro pedagogy v rámci DVPP. Na škole pracuje školská poradenská služba, která se
specializuje na otázky společného vzdělávání.

2.9 Dlouhodobé projekty
Škola je zapojena do mnoha dlouhodobých projektů. Škola připravila a realizuje komplexní,
dlouhodobý program primární prevence sociálně negativních jevů s názvem Souznění , který se
zaměřuje na zvýšení sebevědomí, cílevědomosti zlepšení komunikace, správné rozhodování žáků
v rizikových situacích a prohloubení spolupráce mezi žáky a dospělými.
Pravidelně pořádá charitativní akce pro děti z dětského domova a pro děti s onkologickým
onemocněním, spolupracujeme s domem s pečovatelskou službou.
Společně se Střední zdravotnickou školou J.E.Purkyně v Mostě vzděláváme naše žáky
v poskytování první pomoci. Využíváme spolupráce se střední pedagogickou školou při organizaci
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zápisu. Při volbě povolání spolupracujeme se všemi středními školami, které mají zájem o
prezentaci své organizace.
Spolupracujeme také s MŠ Růžová v návaznosti na plnění Rámcově vzdělávacího programu
mateřské školy a základní školy v projektu Metoda zdravého startu, kde se děti nenásilnou formou
seznamují s prostředím školy, podílejí se na společných akcích školy a naopak. To přispívá
k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

První stupeň ZŠ každoročně připravuje akce v rámci projektů Čtyři roční období, Od adventu do Tří
králů, Vánoční těšení , Pověsti , Pravěk, Na dvoře císaře Rudolfa II., Barvy podzimu , Z pohádky do
pohádky , celoročně probíhá akce Čtení pro radost .
V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s PPP Most a Teplice, se
střediskem výchovné péče Dyáda a Bílým kruhem bezpečí. Dlouhodobě probíhá také spolupráce
s Klubem malých čtenářů a s městskou knihovnou.
V rámci výuky anglického jazyka probíhají projekty Evropský Den Jazyků , Guy Fawkes
Day , Halloween , Thanksgiving Day , Christmas , Evropa a my, Já a moje rodina, Tradice v Anglii a
v USA , které mají za úkol seznámit žáky s kulturou anglicky mluvících zemí a prohloubit jejich
jazykovou kompetenci.
Žáci naší školy se účastní každoročně školních kol olympiády v anglickém, německém a ruském
jazyce. Vítězové školního kola pak postupují do kola okresního a krajského, kde úspěšně
reprezentují naši školu. Pro žáky se zájmem o ruský jazyk se koná pravidelně Ruský večer . V rámci
výuky německého jazyka se koná každoročně jednodenní předvánoční výlet do Drážďan pro žáky
8. a 9. tříd, který je spojen s návštěvou muzea či galerie. V jarních měsících se pak koná pravidelně
jednodenní výlet do Seiffenu a Marienbergu pro žáky 6. a 7. tříd, který je spojen s návštěvou
muzea v přírodě, krušnohorského muzea hraček a návštěvou aquaparku. V letních měsících se žáci
účastní vícedenního pobytu v mezinárodním táboře v Lauenheinu . Učitelé cizích jazyků připravují
mezinárodní projekty s partnerskými školami v rámci programu eTwinning.
V rámci předmětu Profesní kariéra žáci každoročně v listopadu navštěvují Česko-saský veletrh a
veletrh středních škol Sokrates . V budově naší školy probíhá burza SŠ , kde se jednotlivé střední
školy představují našim žákům. Prezentace středních škol jsou i přímou součástí výuky Profesní
kariéry. Každoročně se podílejí naší žáci na projektech v rámci Ručních prací, kdy je vyzdobena
budova naší školy podle jednotlivých ročních období.
Mnoho projektů probíhá také v rámci kroužků (divadelní, deskové hry fotokroužek). Učitelé
organizují školní kolo soutěže Šprtec , Šachy , vítězové pak postupují do okresního kola. Pravidelně
se pořádá i turnaj v piškvorkách. Učitelé matematiky organizují školní kolo matematických
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soutěží Pythagoriáda , Pangea , Olympiáda a Klokan . Žáci pak reprezentují naší školu na okresním
kole Pythagoriády , Olympiády a soutěže Logik .
Další projekty jsou uvedeny přímo v tabulkách osnov jednotlivých vyučovacích předmětů.

2.10 Mezinárodní spolupráce
Škola zatím nenavázala žádnou mezinárodní spolupráci.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření naší školy vychází ze snahy podpořit co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků s důrazem
na utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí. Program je orientován na každého žáka.
Respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby.
Umožňuje promyšlenou práci učitele, vytváří všem dětem ve škole podnětné a tvůrčí zázemí,
které stimuluje nejschopnější žáky, podporuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.
Program poskytuje přátelskou a vstřícnou atmosféru, která vybízí žáky ke studiu a aktivní práci a
vytváří prostor a čas k plnému rozvinutí jejich osobnosti.
Velký důraz klademe na to, aby každý žák měl možnost zažívat úspěch, nebál se chyb a aby
s chybami pracoval. Chceme, aby každý žák naší školy byl připraven na studium, na zdokonalování
své profese a aby se mohl aktivně podílet na životě společnosti.
Co chceme a kam směřujeme


chceme stejně kvalitní vzdělání pro všechny děti s cílem všestranně rozvinuté osobnosti



chceme motivovat žáky k dalšímu učení, vést je k poznání, že je možné hledat, objevovat a
tvořit vhodnou cestu řešení problémů



chceme rozvíjet zájmy žáků, provázat život školy se životem mimo školu



vytvářet přátelskou a vstřícnou atmosféru ve škole



vybavit žáky znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou dobře se uplatnit v životě



vést žáky k otevřené a slušné komunikaci



vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, respektovat názor jiných



pomoci žákům poznávat své schopnosti a rozvíjet je, účinně spolupracovat ve skupině



chránit si a vážit si našich tradic a kulturního dědictví



vést žáky k ochraně životního prostředí, k chápání ekologických souvislostí



osvojování cizích jazyků, což pomáhá snižovat jazykové bariéry, poznávání života lidí
jiných zemí a přispívá ke spolupráci škol na mezinárodních projektech



ke schopnosti samostatně získávat informace z různých zdrojů



k základní úrovni informační gramotnosti, ovládat výpočetní techniku a informační
technologii, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je v běžném životě



integrovat žáky s ADHD a vývojovými poruchami učení, ale také děti se zdravotním
postižením



co nejvíce rozvíjet znalosti a dovednosti žáků nadaných a to formou výběrových
jazykových tříd



vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
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vybavit žáky pohybovými schopnostmi

Chceme dále navázat na dobrou pověst naší školy a na vysokou prestiž, kterou naše škola má u
široké veřejnosti.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
učení
-klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací
-žáky vedeme k sebehodnocení
-na podporu integrace zapojujeme do práce hravou formou zdravé děti, aby
chápaly hendikepované
-zadáváme zajímavé domácí úkoly
-děti se účastní soutěží a olympiád
-umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady
-podněcujeme jejich tvořivost
-učitel nabízí různé zdroje informací (knihovna, internet, tisk)
-žák se zúčastňuje plošného srovnávacího testování vědomostí a dovedností
žáků na ZŠ
-učitel vytváří prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje
činnostní učení žáků
Kompetence k - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
řešení problémů problémů-žáci hledají různá řešení problémů ve výuce, řešení si umí obhájit-žák
využívá vlastního úsudku a zkušeností-žák ověřuje prakticky správnost řešení
problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobnýchnebo nových
problémových situací-kriticky myslí, provádí uvážlivá rozhodnutí, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí-zhodnotí výsledek své činnosti-podle svých
schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží-podle věkových zvláštností
jsou děti vedeny k práci s internetem- děti vedeme k aktivnímu podílení se na
všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizacii hodnocení
Kompetence
- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci-žáky vedeme k vhodné
komunikativní komunikaci mezi vrstevníky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimoškoluučíme žáky naslouchat promlouvání druhých lidí a rozumět jim-učíme děti
zapojovat se do diskuse, obhajovat názor a vhodně argumentovat-využíváme
informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci se světem-podporujeme komunikaci s ostatními školamizačleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvímvedeme děti
ke spolupráci přivyučování-klademe důraz na kulturní úroveň komunikacenetolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy v chování žáků,
zaměstnanců školya rodičů-zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních
dovedností žáků v mateřském jazyce i v cizím jazyce
Kompetence
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhýchsociální a
podporujeme skupinovou výuku, vzájemnou pomoc při učení-usilujeme o to,
personální
aby žáci prokazovali schopnost střídat role ve skupině-průběžně monitorujeme
sociální vztahy ve třídě-učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu co narušuje
dobré vztahy nejen mezi žáky, ale i mezižáky a učiteli-vyžadujeme dodržování
společně dohodnutých pravidel chování-podporujeme spolupráci všech členů
pedagogického sboru
13
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Kompetence
občanské

Kompetence
pracovní

Výchovné a vzdělávací strategie
- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva
a plnící svépovinnosti- dbáme na to, aby žáci dodržovali povinnosti vyplývající
ze školního řádu-ve třídních kolektivech si žáci společně stanovují pravidla
chování-vedeme žáky ke schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí-k odmítání
útlaku a hrubého zacházení-k uvědomění si povinnosti postavit se proti
fyzickému i psychickému násilí-klademe důraz na chápání základních
ekologických souvislostí-rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci-vedeme žáky
k pozitivnímu vztahu k práci-učíme žáky používat při práci vhodné materiály,
nástroje a technologie-učíme žáky chránit své zdraví při práci-vedeme žáky
k objektivnímu sebehodnocení a posuzování reálných možností při profesní
orientacirůznými formami ( exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými
profesemi-cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně
zvoleného dalšího studia

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci s přiznanými podpůrnými
opatřeními (prvního až pátého stupně). Péče o tyto žáky má výrazně individuální charakter.
PLPP sestavuje na prvním stupni třídní učitel, na druhém stupni pak učitel konkrétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce a školní poradenské služby, jejíž členové jsou ředitelka
školy, speciální pedagog, logoped, výchovný poradce, koordinátor pro práci s cizinci. PLPP má
písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s
cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.
Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy,
vedením školy i žákem samotným.
Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje naše škola s pedagogickopsychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, výchovnými středisky (např. Dyáda),
OSPOD, Fondem ohrožených dětí, zařízením sociální intervence a dalšími institucemi.
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Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Školní poradenská služba koordinuje činnost dalších pedagogických pracovníků, se kterými
pravidelně spolupracuje. Ředitelka školy je zároveň pověřen spoluprací se školským poradenským
zařízením.
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
zejména:
a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné
vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
b) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- u mladších žáků využívání skupinové výuky
- postupný přechod k systému kooperativní výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče:
Předměty speciálně pedagogické péče budou zařazovány u žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními v souladu s doporučením školského poradenského pracoviště . Má-li jej žák
doporučený, pak jej může plnit v rámci zájmové činnosti v kroužcích zaměřených na čtenářskou a
matematickou gramotnost, a logopedii.
Vzdělávací obsah tohoto kroužku přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s
přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pro identifikaci nadaných a mimořádně nadaných žáků využíváme:


pedagogické pozorování žáků při školní práci,



rozbory výsledků práce žáka,



rozhovory se žákem a zákonnými zástupci,



výsledky oficiálních testů (např. Scio, CERMAT),



výsledky testů kognitivních schopností ve škole,



úspěchy v soutěžích.

Při identifikaci a následné péči o žáky mimořádně nadané spolupracuje škola se školským
poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou). Způsob výuky vychází z principů
individualizace a vnitřní diferenciace za podpory pozitivního třídního klimatu a posilování
vrstevnických sociálních vazeb.
Podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků


vypracování Individuálního vzdělávacího plánu



zadávání specifických úkolů,



vnitřní diferenciaci žáků v některých předmětech,



individuální vzdělávací plán,



občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na
straně žáka,



doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu,



odborná žákovská činnost – možnost pro dlouhodobou tvůrčí činnost,



účast ve výuce ve vyšších ročnících,



zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů,



přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku po vykonání
komisionální zkoušky,



poskytování poradenských služeb školy.

Popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP mimořádně nadaného
žáka
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s
učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, se školní
poradenskou službou a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má
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písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonným zástupcem
mimořádně nadaného žáka.
Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na
sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení.
IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského
zařízení.
Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného
hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP
může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Zákonný zástupce žáka podá žádost o vypracování IVP na základě zprávy z PPP či SPC výchovnému
poradci, který žádost ve spolupráci s ředitelkou školy schválí/neschválí. Poté proběhne správní
řízení, jehož výsledky jsou předány zákonnému zástupci. Výchovný poradce, třídní učitel a učitelé
jednotlivých předmětů vypracují IVP, který pošlou ke schválení PPP či SPC a zákonným zástupcům.
Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného
souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření
podle IVP zástupci ředitelky školy, který je zaznamená do školní matriky.
Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky
Školní poradenská služba je zodpovědná za koordinaci činnosti ostatních pedagogických
pracovníků školy. Je zodpovědná za péči o nadané a mimořádně nadané žáky.
Zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy
Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje s různými
zájmovými a vzdělávacími organizacemi. Pracovníci těchto institucí poskytují konzultace podle
potřeby. Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP.
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků
i. předčasný nástup dítěte ke školní docházce;
ii. vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
iv. účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy
v. občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na
straně žáka;
vi. obohacování vzdělávacího obsahu;
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vii. zadávání specifických úkolů, projektů;
viii. příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
ix. nabídka nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ročník
8. 9. ročník
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník
ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností ČJ , M , ČJ , M , ČJ , M , M , PŘ , ČJ , M , F , M , F , M , OV AJ , CH , AJ , M ,
poznávání
PRV PRV , PRV ,
TV , PŘ , TV , OV , SV , SV , PČ , M , OV , OV , PČ ,
NPU NPU NPU , NPU , , PČ , P , TV , VV , Z P , TV ,
TV
PSA
PSA TV , VV , , BP , CČJ , VV , NJ
Z
CM , SA ,
RP , ZA
Sebepoznání a
ČJ , M , ČJ , M , ČJ , M , M , PŘ , ČJ , M , SV , TV M , SV , ČJ , CH , CH , M ,
sebepojetí
PRV PRV , PRV ,
TV , PŘ , TV ,
PČ , TV , M , TV , PČ , TV ,
NPU NPU NPU , NPU ,
VV , CM ,
VV
VV , RJ
PSA
PSA
SA , RP ,
ZA , KAJ
Seberegulace a
M , ČJ , M , M , M , PŘ , ČJ , M , SV , PČ , SV , TV , CH , M , CH , M ,
sebeorganizace
PRV PRV , PRV , NPU , PŘ , TV , TV
SA , RP ,
TV PČ , TV ,
NPU NPU
PSA
NPU ,
ZA
Z , NJ ,
PSA
RJ
Psychohygiena
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , ČJ , PŘ , ČJ , PŘ , SV , TV SV , TV , CH , TV CH , PČ ,
PRV PRV , NPU NPU , NPU ,
SA , RP ,
TV
NPU
PSA
PSA
ZA
Kreativita
ČJ , M , ČJ , M , M , PČ I , M , ČJ , M , M , OV , AJ , M , SV M , OV , M , OV ,
PČ
PČ , , PRV , PČ , PŘ , PČ , PŘ , SV , TV , PČ , TV ,
TV
PČ , TV
NPU NPU NPU , NPU ,
VV , Z , BP
PSA
PSA
, CČJ , RP ,
ZA , KAJ
Poznávání lidí
M , ČJ , M , ČJ , M , PŘ , TV , AJ , ČJ , ČJ , OV , AJ , OV , AJ , M , M , OV ,
PRV PRV , PRV , NPU , M , PŘ , SV , PČ , SV , PČ , OV , TV PČ , TV ,
NPU NPU
PSA
TV ,
TV
TV , VV ,
,Z
RJ
NPU ,
RP , ZA ,
PSA
KAJ
Mezilidské vztahy M , PČ ČJ , M , M , PČ AJ , M , ČJ , M , OV , SV AJ , ČJ , AJ , CH , AJ , D ,
PČ , , PRV , PČ , PŘ , PČ , PŘ , , PČ , TV OV , SV , OV , TV CH , OV
NPU NPU NPU ,
TV ,
,Z
PČ , TV ,
, Z , PČ , TV
PSA
NPU ,
MV , SA ,
, Z , NJ ,
PSA
RP , ZA ,
RJ
KAJ
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Komunikace

Kooperace a
kompetice

1.
2.
3.
4.
ročník ročník ročník ročník

5.
ročník

6.
7. ročník
8. 9. ročník
ročník
ročník

ČJ , M , ČJ , M , AJ , M , AJ , I , AJ , ČJ , AJ , ČJ ,
PČ ,
PČ ,
PČ , M , PČ , M , PČ , M , OV ,
PRV PRV , PRV , PŘ , TV , PŘ , TV , SV , TV ,
NPU NPU NPU , NPU , VV , Z
PSA
PSA
M , ČJ , M , M , M , PŘ , ČJ , M , M , OV ,
PRV PRV , PRV ,
TV , PŘ , TV , SV , TV ,
NPU VV , NPU , NPU ,
Z
NPU
PSA
PSA

Řešení problémů a M , PČ ČJ , M , M , PČ M , PČ , ČJ , I , M M , OV ,
rozhodovací
PČ , , NPU TV , , PČ , TV SV , TV ,
dovednosti
NPU
NPU , , NPU ,
Z
PSA
PSA

Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJ

NPU

NPU M , NPU ČJ , M , OV , SV
, PSA NPU ,
, TV
PSA

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská
PČ ,
PČ , PRV , ČJ , NPU AJ , ČJ , OV , SV
společnost a škola PRV , PRV , VV ,
VV ,
, TV
TV , VV TV , VV NPU
NPU
, NPU
Občan, občanská
PRV PRV ,
VL
VL
OV
společnost a stát
TV

AJ , ČJ , M
, OV , SV ,
TV , Z , BP
, CČJ , CM
, SA , RP ,
ZA , KAJ
M , OV ,
SV , PČ ,
TV , CM ,
MV , SA ,
RP , ZA ,
KAJ
F , M , OV
, SV , PČ ,
TV , BP ,
CČJ , CM ,
SA , RP ,
ZA , KAJ
OV , SV ,
PČ , TV ,
SA , RP ,
ZA
SV , TV ,
MV , KAJ

AJ , M , AJ , I , M
OV , TV , OV , PČ
, TV , VV
, Z , NJ ,
RJ
AJ , CH ,
M , OV ,
PČ , P ,
TV

AJ , HV ,
M , OV ,
PČ , TV ,
Z , NJ ,
RJ

F , CH , AJ , CH ,
M , OV , M , OV ,
PČ , TV , PČ , TV
VV , Z

CH , OV CH , OV
, PČ , TV , PČ , TV
,Z

AJ

AJ , I ,
TV

OV , MV , ČJ , D , I , OV
ZA , KAJ CH , M ,
OV , PČ
,Z
OV
ČJ , CH , ČJ , CH ,
OV
PČ

Formy participace
VL
občanů v
politickém životě
Principy
VL
ČJ
Z , RP D , OV , ČJ , D ,
demokracie jako
TV
PČ , Z
formy vlády a
způsobu
rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
HV ,
VV AJ , HV PČ , PŘ AJ , HV , AJ
AJ , ČJ , AJ , ČJ , ČJ , CH ,
zajímá
VV
, PČ ,
PČ , PŘ ,
CČJ , ZA , CH , M , TV , RJ
VV
VL
KAJ
VV , RJ
Objevujeme Evropu
AJ , M ,
VL
HV , P , AJ , ČJ , HV , PČ HV , CH ,
a svět
TV
Z
HV , PČ , P , P , Z , OV , Z ,
, Z , RP , NJ , RJ
RJ
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

1.
2.
3.
4.
ročník ročník ročník ročník

Jsme Evropané

ČJ

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
HV ,
PRV

5.
ročník

VL

6.
7. ročník
8. 9. ročník
ročník
ročník
ZA , KAJ
D , TV , D , TV , VV D , CH , ČJ , OV
VV , MV , ZA , M , PČ ,
KAJ
TV , VV ,
Z

PRV

AJ , AJ , ČJ , I , VL , AJ , OV ,
PRV HV , VL , VV
SV
VV
HV , M HV , M ČJ , PČ AJ , HV , HV , M , HV , OV
, PČ , , TV PČ , TV , PČ , TV , , SV , Z
PRV ,
VV , PSA VV , PSA
TV

AJ , SV , Z AJ , Z , AJ , I ,
, MV , ZA
RJ
PČ , Z ,
RJ
Lidské vztahy
AJ , ČJ , AJ , HV , AJ , HV ,
HV , OV , PČ , VV , I , OV ,
SV , PČ , Z Z , NJ , PČ , RJ
, CČJ , MV
RJ
, SA , RP ,
ZA , KAJ
Etnický původ
PRV
PČ ČJ , PČ ČJ , HV , HV , PČ , ČJ , D , HV , OV , D , P , Z D , Z
PČ , VV PŘ , VL , HV , SV , SV , Z , ZA
VV
Z
Multikulturalita
ČJ
NPU NPU NPU , AJ , I , ČJ , HV , HV , OV , HV , RJ AJ , HV ,
PSA TV , VL , OV , SV SV , SA ,
PČ , NJ ,
NPU ,
RP , ZA ,
RJ
PSA
KAJ
Princip sociálního
ČJ
VL
OV , SV SV , TV , PČ , TV D , OV ,
smíru a solidarity
, TV
KAJ
TV , Z
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
M , VV PRV ,
VV
VV
PŘ , VV PČ , P , P , BP F , CH , CH , P ,
VV
VV , Z
P,Z
VV , Z
Základní podmínky
HV
PRV ,
VV
VV
VV AJ , D , F F , M , BP F , CH ,
Z
života
VV
, PČ , P ,
M,P,Z
Z
Lidské aktivity a
ČJ ,
M
PRV I , VL ,
VV
F , PČ , F , HV , M AJ , ČJ , AJ , F ,
problémy životního PRV
VV
P , VV , , PČ , P , F , HV , CH , M ,
prostředí
Z
VV , BP , CH , M , OV , PČ ,
CM , RP , P , VV , P , Z
ZA
Z
Vztah člověka k
HV , M M ,
PČ , M , PČ , M , PČ , AJ , HV , ČJ , F , SV , ČJ , CH , F , CH ,
prostředí
, PRV , PRV , PRV PŘ , TV , PŘ , TV , SV , PČ , PČ , P , VV M , P , OV , P ,
TV , VV TV
VL , VV , VV , PSA P , Z
, Z , BP , VV , Z , VV , Z
PSA
CČJ , SA ,
RJ
RP , ZA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
M M , VV PRV , I , VL ČJ , HV , TV , Z AJ , M , PČ CH , PČ ČJ , CH ,
vnímání mediálních
VV
I,M,
, TV , Z , , TV , Z I , TV , Z
sdělení
VL
MV , RP
, NJ
Interpretace vztahu
PRV
VL
ČJ , VL
TV M , PČ , Z , CH , PČ ČJ , CH ,
mediálních sdělení
MV
, TV I , TV , Z
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
a reality
Stavba mediálních
ČJ , VV
sdělení
Vnímání autora
HV , M HV , M PRV ,
mediálních sdělení
, VV
VV
Fungování a vliv
PRV
TV
médií ve
společnosti
Tvorba mediálního
ČJ , VL
sdělení
Práce v realizačním
týmu

3.5.1.1

ČJ

5.
ročník

6.
7. ročník
8. 9. ročník
ročník
ročník

ČJ , VV ČJ , TV

MV

TV

I , TV

ČJ , HV , ČJ , HV , AJ , HV , AJ , HV , ČJ , HV ,
M , VL
TV
TV , MV
TV
I , TV
TV
TV
MV
ČJ , PČ , ČJ , I ,
TV , VV
TV
ČJ

ČJ

TV , VV , AJ , VV , AJ , TV , CH , I ,
Z
MV , RP Z , RJ OV , PČ ,
TV , Z
OV , TV MV , ZA
TV
CH , I ,
PČ , TV ,
VV , Z

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
AJ
BP
CČJ
CH
ČJ
CM
D
F
HV
I
KAJ
M
MV
NJ
NPU
OV
P
PČ
PŘ
PRV
PSA
RJ
RP

Název předmětu
Anglický jazyk
Biologická praktika
Cvičení z českého jazyka
Chemie
Český jazyk
Cvičení z matematiky
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Konverzace v anglickém jazyce
Matematika
Mediální výchova
Německý jazyk
Nápravy poruch učení
Občanská výchova
Přírodopis
Pracovní činnosti
Přírodověda
Prvouka
Pohybové a sportovní aktivity
Ruský jazyk
Ruční práce
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Zkratka
SA
SV
TV
VL
VV
Z
ZA

Název předmětu
Sportovní aktivity
Osobnostní a sociální výchova
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Zeměpis
Zeměpisné aktivity

22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století

4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Anglický jazyk

Český jazyk
Druhý cizí jazyk
 Německý jazyk
 Ruský jazyk
Matematika a její aplikace Matematika
Informační a komunikační Informatika
technologie
Člověk a jeho svět
Prvouka

Člověk a společnost

Člověk a příroda

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
3
3
3

Dotace 1.
stupeň
9

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
3
3
3
3

Dotace 2.
stupeň
12

8+1

8+2

7+2

5+3

5+3

33+11

4+1

4

4
3

3+2
3

15+3
6

4

4+1

4+1

4+1
0+1

4+1
1

20+4
1+1

4

3+1

4

4+1
1

15+2
1

2

2

2

Dějepis

2

1+1

2

2

7+1

Občanská výchova

1

1

1

1

4

1+1

1+1

1+1

2

5+3

2

2

4

6

Přírodověda

1

1

2

Vlastivěda

2

2

4

Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis

1+1

2

2

1

6+1

2

2

1+1

1+1

6+2
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Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Předmět

Člověk a zdraví

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Rodinná výchova

Člověk a svět práce
Nepovinné předměty

Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Nápravy poruch učení

Ostatní předměty

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

Pohybové a sportovní
aktivity
Osobnostní a sociální
výchova

Volitelné předměty
 Biologická praktika
 Cvičení z českého jazyka
 Cvičení z matematiky
 Mediální výchova
 Sportovní aktivity
 Ruční práce
 Zeměpisné aktivity
 Konverzace v anglickém jazyce
Celkem hodin

2
1
1

Dotace 1.
stupeň
5
7
10
5

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
1
1
1
1
2
2
1
1
0+1
1
1
2
1

2
1

Dotace 2.
stupeň
4
6
2+1

2
0+1

2
1

8
3+1

0+1

0+1

0+2

0+2

0+2

1

20

22

24

26

26

102+16

29

30

31

32

104+18
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
1. Vyučovací předmět Český jazyk je na 1. stupni posílen o 11 vyučovacích hodin z disponibilní dotace. Vyučovací předmět Český jazyk je na 2. stupni
posílen o 3 vyučovací hodiny.
2. Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk je povinně zařazen ve 3. - 9. ročníku. Dle zájmu rodičů je možné výuku zahájit už ve
druhém ročníku formou zájmového útvaru. Žáci povinně navštěvují anglický jazyk. Třída se dělí v tomto předmětu na skupiny.
3. Vzdělávací obor Další cizí jazyk je realizován od 8. do 9. ročníku výukou německého nebo ruského jazyka, s časovou dotací 3 hodiny týdně. Třída se dělí
v tomto předmětu na skupiny.
4. Vyučovací předmět Matematika je posílen na 1. stupni o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace, na 2. stupni o 2 vyučovací hodiny.
5. Předmět Informatika je na 1. stupni posílen o 1 hodin z disponibilní časové dotace. Třída se dělí v tomto předmětu na skupiny.
6. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována v předmětu Prvouka v 1. - 3. ročníku a v předmětech Vlastivěda a Přírodověda ve 4. a 5. ročníku.
7. Vyučovací předmět Občanská výchova zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství.
8. Vyučovací předmět Dějepis je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je posílena o 6 hodin z disponibilní časové dotace, v předmětech Fyzika, Zeměpis a Přírodopis.
10. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětech Tělesná výchova a Rodinná výchova. Celkově je vzdělávací oblast Člověk a zdraví na 2.
stupni posílena o 1. vyučovací hodinu ve prospěch Rodinné výchovy.
11. Vzdělávácí obsah Člověk a svět práce je realizována na 1. a 2. stupni v předmětu Pracovní činnosti. Kromě povinného okruhu Svět práce, který je
realizován v 9. ročníku v rámci Profesní kariéry, jsou zařazeny tematické okruhy Pěstitelské práce a Práce s technickými materiály v 6. ročníku, Příprava
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pokrmů a Využití digitálních technologií v 7. ročníku. V 8: ročníku byla zařazena do předmětu Pracovní činností Finanční gramotnost. Třída se dělí v
tomto předmětu na skupiny.
12. Průřezová témata jsou zařazena na 1. a 2. stupni jako integrativní součást vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Detailní rozupracování je
uvedeno v samostatné kapitole ŠVP.
13. V 7. ročníku si žáci můžou zvolit jeden z aktuálně nabízených volitelných předmětů. Nabídka volitelných předmětů je sestavována v návaznosti na
přidělení vyučovacích předmětů jednotlivým vyučujícím v daném školním roce.
14. Nabídka nepovinných předmětů je obměńována dle aktuálního zájmu žáků, v souladu se zaměřením školy a v návaznosti na přidělení vyučovacích
předmětů jednotlivým vyučujícím v daném školním roce.
15. Nabídka zájmových útvarů je obměňována dle aktuálního zájmu žáků a v souladu se zaměřením školy.
16. Předměty speciálně pedagogické péče budou zařazovány u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními v souladu s doporučením školského
poradenského pracoviště . Má-li jej žák doporučený, pak jej může plnit v rámci zájmové činnosti v kroužcích zaměřených na čtenářskou a matematickou
gramotnost, a logopedii.
17. Učební skupiny: V souladu s paragrafem 5, odst. 3 Vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky v aktuálním znění, lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo
spojovat třídy.
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5 Učební osnovy
5.1 Anglický jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

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
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z
různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného
života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního
pokroku. Mají možnost využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a
snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém
prostředí. Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem
do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je
přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je cílem učení se cizímu jazyku,
ale používají i vhodné strategie učení a jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností s
pracovním a společenským životem.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu
předmětu (specifické informace o předmětu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a strategií, které se mají
důležité pro jeho realizaci)
stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení,
pro něž se využívá audioorální metody a jiných aktivizujících metod. K osvojování receptivních dovedností
dochází rychleji než k osvojování dovedností produktivních (žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce,
než začne reagovat a odpovídat na otázky).
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního

27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Integrace předmětů

Anglický jazyk
rámce pro jazyky. Žák se velmi jednoduše zapojuje do rozhovoru k jemu blízkým tématům, klade otázky a
reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, volného času; rozumí
jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem; reaguje na jednoduché pokyny učitele; rozumí
jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje; napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní
jednoduchý formulář se svým jménem a adresou;
hlásky vyslovuje se správnou výslovností.
Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem
produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány
autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se
žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni
k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci
a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Cizojazyčné vzdělávání na 2.
stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žák se
domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem; v konverzaci reaguje na
jednoduché otázky; rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů; rozumí jednoduché promluvě, pokud
mu mluvčí pomáhá; vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech; sestaví jednoduché
písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká; se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí
příslušné jazykové oblasti.
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo v multimediální a počítačové
učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých
ročnících využívají dělené hodiny v závislosti na počtu žáků a organizaci výuky. Ve vyučovacím procesu se
využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce, individualizovaná výuka, práce ve
dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování
se podílejí i žáci.
Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze.



Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Ž8k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - žáci vyhledávají a třídí informace
kompetence žáků
- žáci pracují se slovníkem učebnice a tvoří si svůj vlastní slovník
- žáci odvozují zákonitosti použití jazykových prostředků a slovní zásoby na základě probrané látky a
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Anglický jazyk
pomocí obrázků
- žáci si vedou záznamy o své práci a svých výsledcích, hodnotí svůj pokrok
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- žáci jsou konfrontováni s běžnou situací ze svého okolí
- žááci individuálně nebo ve skupinách řeší problémové úkoly
- žáci doplňují informace v textu dle vlastní úvahy, na základě svých znalostí a na základě porozumění
slyšenému projevu rodilého mluvčího
- žáci řeší úkoly vyžadující znalosti i z jiných oborů
Kompetence komunikativní:
Žák:
- žáci jsou různými textovými a poslechovými cvičeními vedeni k souvislé a logické formulaci jednoduchých
vět, a to ústně i písemně
- žáci jednoduchým způsobem vyjadřují své názory a naslouchají názorům ostatních
- žáci adekvátně reagují na dotazy a formulují vlastní otázky
- žáci používají komunikační technologie k dorozumění
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- žáci pracují ve dvojicích nebo ve skupinách, učí se spolupracovat
- žáci jsou si vědomi své zodpovědnosti za výsledek společné práce
- žáci prožívají příběhy různých skupin lidí a učí se tak vcítit do rolí jiných
- žáci se prezentují před ostatním svou individuální prací
Kompetence občanské:
Žák:
- žáci si vzájemně pomáhají
- žáci akceptují hodnocení spolužáků a výsledek společné hry
- žáci respektují kulturní tradice v jiných zemích, porovnávají je s našimi
- žáci jsou vedeni k zdravému životnímu stylu, k zapojování se do kulturního a sportovního dění ve svém
okolí názornými ukázkami jednotlivých cvičení a
příběhů
Kompetence pracovní:
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Žák:
- akceptuje pravidla práce s učebnicí a zadané aktivity
- plní své povinnosti, pracuje na úkolech s jistým zadáním
- žáci se adaptují na různé formy činností a způsoby práce
- žáci pracují systematicky a v daném časovém rozpětí
Anglický jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova
- Pozdravy - Pokyny a příkazy ve škole - Jednoduchá
- reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti žádost - Dialog - Dotazy a krátké odpovědi - Říkanky,
v přiměřeném rozsahu
básničky a písničky - Obrázkové knihy - Komiksy Tematické okruhy: - Abeceda - Číslovky 1 – 12 Základní barvy - Školní potřeby a třída - Vybraná
domácí zvířata - Nálady a pocity - Obličej a tělo –
základní smysly - Rodina - Můj pokoj - Oblečení Dětské nápoje a jídlo - Hračky - Osobní údaje - Dny v
týdnu - Jazykové prostředky: - Člen neurčitý a základní
podstatná jména - Pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen - Základní přídavná jména - Osobní
zájmena - Základní číslovky - Rozkazovací způsob Kladná a negativní odpověď - Sloveso „have got“ v
otázce a odpovědi - Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce - Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis - Předložky místa nebo času
- pozdraví a krátce se představí
- Pozdravy - Pokyny a příkazy ve škole - Jednoduchá
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3. ročník

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

- rozumí jednoduchým pokynům učitele
- zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz na jméno/věk
osoby
- klade krátké ano/ne otázky k ověření správnosti svého
odhadu

žádost - Dialog - Dotazy a krátké odpovědi - Říkanky,
básničky a písničky - Obrázkové knihy - Komiksy Tematické okruhy: - Abeceda - Číslovky 1 – 12 Základní barvy - Školní potřeby a třída - Vybraná
domácí zvířata - Nálady a pocity - Obličej a tělo –
základní smysly - Rodina - Můj pokoj - Oblečení Dětské nápoje a jídlo - Hračky - Osobní údaje - Dny v
týdnu - Jazykové prostředky: - Člen neurčitý a základní
podstatná jména - Pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen - Základní přídavná jména - Osobní
zájmena - Základní číslovky - Rozkazovací způsob Kladná a negativní odpověď - Sloveso „have got“ v
otázce a odpovědi - Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce - Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis - Předložky místa nebo času
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a - píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a přečte je - Pozdravy - Pokyny a příkazy ve škole - Jednoduchá
vizuální předlohy
- pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a napíše je
žádost - Dialog - Dotazy a krátké odpovědi - Říkanky,
básničky a písničky - Obrázkové knihy - Komiksy Tematické okruhy: - Abeceda - Číslovky 1 – 12 Základní barvy - Školní potřeby a třída - Vybraná
domácí zvířata - Nálady a pocity - Obličej a tělo –
základní smysly - Rodina - Můj pokoj - Oblečení Dětské nápoje a jídlo - Hračky - Osobní údaje - Dny v
týdnu - Jazykové prostředky: - Člen neurčitý a základní
podstatná jména - Pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen - Základní přídavná jména - Osobní
zájmena - Základní číslovky - Rozkazovací způsob Kladná a negativní odpověď - Sloveso „have got“ v
otázce a odpovědi - Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce - Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis - Předložky místa nebo času
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
- reaguje na jednoduché, každodenně užívané příkazy a - Pozdravy - Pokyny a příkazy ve škole - Jednoduchá
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně žádosti
žádost - Dialog - Dotazy a krátké odpovědi - Říkanky,
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální - rozumí pomalému a správně vyslovovanému dialogu
básničky a písničky - Obrázkové knihy - Komiksy -
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3. ročník

oporu

Tematické okruhy: - Abeceda - Číslovky 1 – 12 Základní barvy - Školní potřeby a třída - Vybraná
domácí zvířata - Nálady a pocity - Obličej a tělo –
základní smysly - Rodina - Můj pokoj - Oblečení Dětské nápoje a jídlo - Hračky - Osobní údaje - Dny v
týdnu - Jazykové prostředky: - Člen neurčitý a základní
podstatná jména - Pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen - Základní přídavná jména - Osobní
zájmena - Základní číslovky - Rozkazovací způsob Kladná a negativní odpověď - Sloveso „have got“ v
otázce a odpovědi - Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce - Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis - Předložky místa nebo času
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
- s pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice - Pozdravy - Pokyny a příkazy ve škole - Jednoduchá
slova či slovního spojení
žádost - Dialog - Dotazy a krátké odpovědi - Říkanky,
básničky a písničky - Obrázkové knihy - Komiksy Tematické okruhy: - Abeceda - Číslovky 1 – 12 Základní barvy - Školní potřeby a třída - Vybraná
domácí zvířata - Nálady a pocity - Obličej a tělo –
základní smysly - Rodina - Můj pokoj - Oblečení Dětské nápoje a jídlo - Hračky - Osobní údaje - Dny v
týdnu - Jazykové prostředky: - Člen neurčitý a základní
podstatná jména - Pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen - Základní přídavná jména - Osobní
zájmena - Základní číslovky - Rozkazovací způsob Kladná a negativní odpověď - Sloveso „have got“ v
otázce a odpovědi - Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce - Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis - Předložky místa nebo času
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
- Pozdravy - Pokyny a příkazy ve škole - Jednoduchá
vizuální předlohy
předlohy
žádost - Dialog - Dotazy a krátké odpovědi - Říkanky,
básničky a písničky - Obrázkové knihy - Komiksy Tematické okruhy: - Abeceda - Číslovky 1 – 12 Základní barvy - Školní potřeby a třída - Vybraná
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3. ročník
domácí zvířata - Nálady a pocity - Obličej a tělo –
základní smysly - Rodina - Můj pokoj - Oblečení Dětské nápoje a jídlo - Hračky - Osobní údaje - Dny v
týdnu - Jazykové prostředky: - Člen neurčitý a základní
podstatná jména - Pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen - Základní přídavná jména - Osobní
zájmena - Základní číslovky - Rozkazovací způsob Kladná a negativní odpověď - Sloveso „have got“ v
otázce a odpovědi - Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce - Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis - Předložky místa nebo času
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

ŠVP výstup
- čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova
- reprodukuje slovní zásobu ze známé
tematické oblasti v přiměřeném rozsahu
- píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a
přečte je - pojmenuje věci, které mu jsou
blízké, a napíše je

Závislost
<--

<--

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 3. ročník -> čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti
Prvouka -> 1. ročník -> - orientuje se v základních časových údajích (rok,
roční období) - charakterizuje jednotlivá roční období - pojmenuje části dne
- zná denní režim
4. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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 Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
- rozumí smyslu přiměřeně obtížných nahrávek
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
- rozumí hledané informaci v nahrávce
výslovností
- rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na ně
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu

Učivo
- Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
- vyhledává známá slova a věty v jednoduchých textech - Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným - přiřazuje známá slova a věty k obrázkům
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole tématům
Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda oporu
Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
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CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

4. ročník

- přečte nahlas a srozumitelně krátký text obsahující
známou slovní zásobu

roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
- Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy -
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4. ročník

Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- v jednoduchých textech, které jsou doplněny obrázky a - Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
jsou o známých tématech, vyhledá požadovanou
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
informaci
Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
správně
odpoví
na
otázky
k
jednoduchému
textu
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
- vyhledá neznámá slova v obrázkovém slovníku
- Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole tématům
Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
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CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

4. ročník

- napíše pohlednici a jednoduchou zprávu kamarádovi

písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
- Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména -
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

4. ročník

- jednoduše popíše obrázek
- zopakuje zpaměti básničku či říkanku

Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
- Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

4. ročník
- vyjádří jednoduché základní informace, které
obměňuje s použitím osvojené slovní zásoby

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
- rozloučí se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších - zeptá se na čas a odpoví, kolik je hodin
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
- jednoduše o něco požádá a poděkuje

- Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
- Pozdravy - Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování - Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Jednoduchý popis - Pohlednice - Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS - Jednoduchý dotaz - Říkanky, básničky a
písničky - Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché
návody - Komiksy - Tematické okruhy: - Abeceda Číslovky 1 – 20 - Můj dům: místnosti a nábytek Město - Počasí - Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce - Záliby a volný čas - Zvířata v zoo - Školní třída a
škola - Základní jídlo, potraviny a chutě - Základní
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4. ročník
geometrické tvary - Oslavy narozenin a vybraných
svátků - Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: - Člen určitý a neurčitý - Určování
počitatelnosti s „much/many“ - Podstatná jména Vybraná přídavná jména - Tázací a přivlastňovací
zájmena - Základní číslovky - Vazba „there is / there
are“ - Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v
záporu - Předložky místa - Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a - Slovesa „to be / to
have“ - Přítomný čas prostý - Slovosled kladné a
záporné věty - Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná - Základní fonetické znaky - Spojování hlásek
do slov a jejich výslovnost - Pravopis – základní
pravidla psaní slov
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

ŠVP výstup
- vyhledá neznámá slova v obrázkovém
slovníku

Závislost
-->

- přečte nahlas a srozumitelně krátký text
obsahující známou slovní zásobu

<--

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Informatika -> 4. ročník -> - vysvětlí pojem hardware, pojmenuje nejběžnější
součásti a zařízení počítače - dodržuje zásady bezpečnosti v souvislosti se
zdravotními riziky spojenými s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
Prvouka -> 1. ročník -> - rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy - jmenuje
jednotlivé členy rodiny
5. ročník



Kompetence k učení
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5. ročník







RVP výstupy
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- nalezne známá slova a věty v jednoduchých textech,
např. o rodině a volném čase
- rozumí krátkým a jednoduchým pokynům v textu

Učivo
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý email, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, - rozumí krátkému textu s obrázky, např. letáku,
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici plakátu, blahopřání
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý evizuální oporu
- vyhledá informace k jednoduchému tématu v časopise mail, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
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5. ročník

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
nebo na webové stránce
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným - pochopí obsah a smysl jednoduchého dialogu a
tématům
nahrávky
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
- srozumitelně vyslovuje jednoduchý čtený text se
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální známou slovní zásobou
oporu

pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý email, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
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5. ročník

jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
- v jednoduchém textu vyhledá požadovanou informaci - Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších - vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý eosvojovaných témat a podobné otázky pokládá
známého textu
mail, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 tématům
Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
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5. ročník

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

- neznámé slovo vyhledá v anglicko-české a českoanglické části tištěného slovníku

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

- vyplní osobní údaje ve formuláři
- odpoví na krátkou jednoduchou zprávu
- napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální
dopis kamarádovi

tvarů
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý email, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý email, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
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CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

5. ročník

- ústně i písemně reprodukuje hlavní myšlenky textu s
pomocí obrázku nebo osnovy
- na základě poslechu krátké konverzace shrne její
obsah písemně i ústně

volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý email, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
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5. ročník

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
- svými slovy vyjádří smysl textu
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se

- mluví krátkými větami v zadané roli, pozdraví
- zeptá se a odpoví na otázky a rozloučí se
- mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí

„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý email, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů
- Pozdravy - Blahopřání - Pohlednice z prázdnin - Leták
a plakát - Krátký neformální dopis - Jednoduchý email, dopis, SMS - Jednoduchá žádost - Jednoduché
pokyny v textu - Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy - Jednoduché návody -
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5. ročník

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Komiksy - Tematické okruhy: - Číslovky 1 – 100 Domov a rodina - Město a venkov - Názvy povolání Lidské tělo - Volný čas a záliby - Roční období a počasí
- Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce - Zvířata ve
volné přírodě - Škola a vyučovací předměty - Jídlo a
potraviny - Vánoce, Velikonoce a jiné svátky - Děti a
mládež v jiných zemích Evropy - Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý - Množné číslo podstatných
jmen - Přivlastňovací přídavná jména - Zájmena
ukazovací a přivlastňovací - Základní a řadové číslovky
- Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v
otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa - Otázky s
„who/what/when/where/how/why“ - Pořádek slov ve
větě a v otázce - Přítomný čas prostý - Přítomný čas
průběhový - Základní fonetické znaky - Základní
pravidla výslovnosti slov - Pravopis osvojených slov a
tvarů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

ŠVP výstup
- v jednoduchém textu vyhledá požadovanou
informaci - vytvoří odpověď na otázku na
základě jednoduchého a známého textu

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Vlastivěda -> 5. ročník -> - charakterizuje povrch Evropy, podnebí Evropy,
hospodářství Evropy
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

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

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dodržuje základní fonetická pravidla a čte nahlas
srozumitelně jednoduchý text

- rozumí základním informacím v jednoduchém textu s
vizuální oporou v učebnici

Učivo
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
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CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

6. ročník
- rozumí jednoduché konverzaci, která je na nahrávce k
učebnici a která obsahuje známou slovní zásobu

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
- v novém krátkém textu odvodí význam některých
jednoduchých každodenních autentických materiálech neznámých slovíček a slovních spojení za pomoci
obrázků a jiných grafických předloh
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
- vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam neznámého
jednoduchých každodenních autentických materiálech slova nebo slovního spojení a ověří si výslovnost v
elektronickém slovníku

- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
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6. ročník

móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
- popíše svůj denní režim
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase a dalších osvojovaných tématech
- sdělí, co dělal o víkendu
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
- stručně popíše vzhled věci, zvířete, člověka a místa
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
- na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě a - Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
o své rodině
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
osvojovaných témat
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše - na základě otázek a odpovědí k textu sdělí hlavní
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
myšlenku textu
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti -
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6. ročník

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - zeptá se na cenu, např. jízdenky, zboží
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - vyžádá si jednoduché informace v obchodě, v
restauraci, na nádraží, na poště a u lékaře

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - domluví se s kamarády, v kolik hodin a kde se sejdou
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - při aktivitách se jednoduchým způsobem domluví se
spolužáky na pravidlech

Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný

51

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Anglický jazyk

6. ročník

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

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka
- Přítomný čas prostý - sport, kultura - činnosti ve
volném čase - činnosti v průběhu dne - čas - dny v
týdnu - Sloveso moci, otázka a zápor - dovednosti Vazba There is - předložky - byt - nábytek - Předložky
místa - rozkazovací způsob - město - Přídavná jmena,
slovesa být a mít - vzhled - popis člověka (části těla) Přítomný čas průběhový - každodenní aktivity povinnosti a záliby - fráze pro nakupování - oblečení,
móda - Osobní údaje - formulář - řadové číslovky datum - měsíce - roční období, počasí - zvířata příroda - přídavná jména - vlastnosti - slovní a větný
přízvuk, intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ grafická podoba jazyka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

ŠVP výstup
- vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam
neznámého slova nebo slovního spojení a
ověří si výslovnost v elektronickém slovníku
- popíše svůj denní režim - sdělí, co dělal o
víkendu - stručně popíše vzhled věci, zvířete,
člověka a místa

Závislost
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 6. ročník -> dokáže pracovat s Pravidly čes. pravopisu, se SSČ,
příp. s dalšími jazykovými příručkami
Český jazyk -> 6. ročník -> snaží se vyjadřovat vlastní postoje a pocity,
komunikuje v běžných situacích
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

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

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

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- dodržuje fonetická pravidla a čte nahlas a srozumitelně - Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
jednoduchý text
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- rozumí základním informacím v jednoduchém
- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
autentickém textu s obrázky
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- rozumí důležitým informacím v jednoduché konverzaci - Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
- v pomalé promluvě zachytí nejpodstatnější informace čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
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7. ročník

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

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
- v novém krátkém textu odvodí význam neznámých
jednoduchých každodenních autentických materiálech slovíček a slovních spojení
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
- samostatně vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam
jednoduchých každodenních autentických materiálech neznámého slova nebo slovního spojení a ověří si
výslovnost v elektronickém slovníku

čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

7. ročník
- napíše kamarádovi jednoduchý e-mail o sobě a svých
zálibách
- popíše místo svého bydliště

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - zdvořile požádá, poděkuje a omluví se
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - vyjádří, co bude dělat o víkendu a o prázdninách

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

- po vyslechnutí jednoduchého rozhovoru na základě
otázek shrne ústně i písemně hlavní informace

- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
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7. ročník

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - zeptá se na popis cesty, na vhodný typ dopravy a na
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích časové údaje

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - omluví se, odpoví na omluvu, vyjádří souhlas a
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích nesouhlas
- adekvátně reaguje v každodenních situacích
- požádá kamaráda o pomoc a pomoc nabídne

intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka
- Zdvořilostní fráze - pozdravy - představení - minulý
čas prostý - péče o zdraví - nemoci - úrazy - budoucí
čas going to - jídlo, pití - v restauraci - podstatná
jména počitatelná a nepočitatelná - členy some a any kuchyně - stravovací návyky - vaření - stupňování
přídavných jmen - přídavná jména - státy - oblečení přídavná jména - sloveso have to - příslovce četnosti činnosti ve volném čase - každodenní aktivity televizní pořady, média - příslovce - fráze pro
domlouvání setkání - návrh - slovní a větný přízvuk,
intonace - výslovnost hlásek odlišných od ČJ - grafická
podoba jazyka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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7. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
- napíše kamarádovi jednoduchý e-mail o
sobě a svých zálibách - popíše místo svého
bydliště
- napíše kamarádovi jednoduchý e-mail o
sobě a svých zálibách - popíše místo svého
bydliště
- zeptá se na popis cesty, na vhodný typ
dopravy a na časové údaje

Závislost
<--

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 7. ročník -> v písemném projevu zvládá syntakt. pravopis ve
větě jednoduché i v souvětí

<--

Český jazyk -> 7. ročník -> rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a souvětí

<--

Český jazyk -> 7. ročník -> dorozumívá se kultivovaně a výstižně

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- při čtení nahlas užívá správné frázování, slovní a větný - zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
přízvuk, výšku a sílu hlasu, tempo řeči pro zajištění
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
plynulosti čtení
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
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8. ročník

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

- vystihne hlavní myšlenky čteného textu přiměřeného
rozsahu
- v textu nalezne odpovědi na otázky
- při práci s textem nalezne podstatnou informaci a
specifickou informaci

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

- rozumí jednoduché konverzaci na každodenní téma
- rozumí pomalu pronášenému projevu na běžné téma

průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
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CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

8. ročník

- odhadne význam nových a neznámých slov a frází v
přiměřeně obtížném textu a z kontextu

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
- využívá slovníkové příručky, cizojazyčný i výkladový
jednoduchých každodenních autentických materiálech slovník v tištěné i elektronické podobě

- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
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8. ročník

to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
- ústně i písemně předá základní informace o sobě, své - zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
rodině a škole
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
napíše
jednoduchý
text
o
svém
oblíbeném
filmu,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
hudbě
a
knize
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy osoby, místa a věci ze svého každodenního života
v
samostatném
ústním
projevu
mluví
o
každodenních
minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
tématech
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
aktivně
se
účastní
rozhovoru
a
diskuse
o
každodenních
společnost a její problémy - škola - technologie - sport
osvojovaných témat
tématech
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše - svými slovy vypráví jednoduchý příběh
- zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
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8. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše - samostatně shrne obsah mluveného či čteného textu
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - ústně sestaví otázku, žádost, prosbu
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy -
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8. ročník

slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - zahájí, udrží a ukončí jednoduchý rozhovor na známé - zdvořilostní a každodenní fráze (omluva, žádost,
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích téma
představení...) - vyjádření pocitů a nálad (radost,
- jednoduše se domluví v reálných situacích, např. v
překvapení, zklamání...) - vyjádření názorů - minulý
obchodě, na nádraží, na poště a v restauraci, u lékaře
čas prostý - minulý čas průběhový - časové výrazy - jednoduchým způsobem se vyjádří o současné situaci, minulý čas prostý - rodina - přátelé - události v
věcech minulých a budoucích
průběhu života - přítomný čas prostý - životní styl - rozlišuje a používá druhy vět podle postoje mluvčího
společnost a její problémy - škola - technologie - sport
- Přítomný čas průběhový - aktivity - budoucí čas s will
- dopravní prostředky - cestování - Budoucí čas "going
to" - aktivity - budoucí čas s will - vynálezy - povolání události v průběhu života - způsobové sloveso will pro
návrh, rozhodnutí - fráze pro nabídku, přijetí a
odmítnutí - časy minulé - čas budoucí - časové výrazy slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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ŠVP výstup
- samostatně shrne obsah mluveného či
čteného textu

Závislost
<--

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 8. ročník -> uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, pokouší se tvořit vlastní literární text
9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- při výslovnosti užívá správné frázování, slovní a větný
přízvuk, výšku a sílu hlasu, tempo řeči pro zajištění
plynulosti promluvy přiměřeného rozsahu

- pracuje s textem přiměřeného rozsahu a vytvoří
odpovědi na informace z textu
- pracuje s různými typy textů, např. s vybraným
adaptovaným literárním dílem
- pracuje s autentickými materiály pro vyhledání a
zpracování nových informací, např. s internetem,

Učivo
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
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9. ročník
encyklopedií

slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
- rozumí jednoduché konverzaci a diskusi na každodenní - vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
téma
orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn zřetelně
- rozumí pomalu pronášenému projevu na specifické
použití členů určitého, neurčitého a nulového téma
přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
rozlišuje
formální
a
neformální
promluvu
či
rozhovor
Přídavná jména - stupňování přídavných jmen vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
osvojovaných témat
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
- rozumí podstatě ústního i písemného projevu na
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
známé téma, který obsahuje neznámou slovní zásobu
orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn osvojovaných témat
použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
- využívá různé slovníkové příručky, samostatně pracuje - vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada jednoduchých každodenních autentických materiálech s dvojjazyčným i výkladovým slovníkem
orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti -
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

9. ročník

- ústně i písemně předá jednoduché informace o
tématech z daných tematických okruhů
- sestaví souvislý, přiměřeně dlouhý texx na známá
témata
- v samostatném ústním projevu a konverzaci sdělí
informace o sobě, blízkých a známých lidech
- pro vyjádření používá adekvátních gramatických
struktur, lexikálních a jiných jazykových prostředků

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše - při nedostatku známé slovní zásoby se vyjádří za
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
použití jiných lexikálních prostředků

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

- obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy či
konverzace shrnuje různými způsoby

Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn -
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9. ročník

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - v reálných situacích si vyžádá informaci a při
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích neporozumění klade doplňující otázky

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně - vyjadřuje se o současných a minulých hypotetických
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích situacích
- adekvátně reaguje ve formálních i neformálních
situacích, např. v obchodě, ve škole, v hovoru s
kamarádem
- aktivně diskutuje na známé téma a vyjadřuje svůj
názor

použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
- vyjádření názoru - fráze pro setkání - návrh - rada orientace ve městě - popis cesty - město - Londýn použití členů určitého, neurčitého a nulového přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Přídavná jména - stupňování přídavných jmen Předpřítomný čas - příčestí minulé - filmy - způsobová
slovesa, - povinnosti a pravidla, - problémy - škola číslovky - osobnosti, - povolání - čas přítomný, minulý,
budoucí, předpřítomný, - slovní zásoba daných okruhů
- slovní a větný přízvuk, intonace - výslovnost hlásek
odlišných od ČJ - grafická podoba jazyka - práce s
překladovým slovníkem
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9. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

ŠVP výstup
- pracuje s textem přiměřeného rozsahu a
vytvoří odpovědi na informace z textu pracuje s různými typy textů, např. s
vybraným adaptovaným literárním dílem pracuje s autentickými materiály pro
vyhledání a zpracování nových informací,
např. s internetem, encyklopedií
- obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy
či konverzace shrnuje různými způsoby

Závislost
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 9. ročník -> rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

Český jazyk -> 9. ročník -> uceleně reprodukuje přečtený text a vlastními
slovy interpretuje smysl díla
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5.2 Český jazyk
1. ročník
9
Povinný

2. ročník
10
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
9
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný
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Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Jeho obsahem je naplňování očekávaných
výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a naplňování výstupů
očekávaných průřezových témat. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro
vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších
oborech. Cílem jazykové výuky je podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavovat žáky takovými
dovednostmi, které jim umožní správně vnímat různá jazyková sdělení a vhodně se vyjadřovat. Některá
témata mohou být realizována formou krátkodobých projektů. Tam, kde je to vhodné, mohou být žáci
děleni do skupin. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a
texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek : komunikační a slohová
předmětu (specifické informace o předmětu výchova , jazyková výchova, literární výchova
důležité pro jeho realizaci)
Ve výuce jsou obsahy jednotlivých složek vzájemně propojeny a polínají se.
Komunikační a slohová výchova - žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát a mluvit, analyzovat a kriticky posoudit přečtený text
Jazyková výchova – žácí získávají dovednosti a vědomosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat další formy jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základem jasného, přesného a srozumitelného vajadřování. Český jazyk se tak od počátku
vzdělávání stává nástrojem pro získávání většiny informací a předmětem poznávání.
Literární výchova - žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich
specifické znaky, postihnout jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také
rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Žáci
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Integrace předmětů

Český jazyk
dospívají k takovým poznatkům , které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a obohatit jejich život.
Verbální I neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet při dramatizaci v rámci literární výchovy.
Předmět Český jazyk a literatura souvisí s dalšími humanitními obory, jako je dějepis, hudební, výtvarná a
občanská výchova. Zároveň jazyk potřebuje každý člověk ve všech životních situacích a v jakékoli oblasti
lidské činnosti. V předmětu klademe důraz na vlastní tvorbu, při které žáci uplatní získané vědomosti a
dovednosti.
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně výpočetní techniky a v učebnách s interaktivní tabulí.
Některá témata, zejm. v oblasti literatury, mohou být realizována formou krátkodobých projektů, tam, kde
je to vhodné, mohou být žáci děleni do skupin. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy
knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.
Vyučovací hodina je realizována v různých formách (práce ve skupinách, ve dvojicích, frontální výuka,
samostatná práce, výklad, poslech, hry, soutěže, dramatizace, čtení s porozuměním, volná reprodukce
textu, vyhledávání informací, práce se slovníkem, výukové programy na PC, krátkodobé projekty,
olympiády, příležitostné akce).



Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové žák rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku
kompetence žáků
používá osvojené dovednosti z jazykového vzdělávání i v jiných oblastech
poznává a chápe jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotníhovzdělávání
vyhledává, třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá
v procesu učení, tvůrčích činnostech apraktickém životě
posoudí vlastí pokrok a určí překážky či problémy bránící učení
kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů:
žák vnímá problémové situace, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejích příčinách
promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastníhoúsudku a zkušeností
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešeníproblémů, hledá konečná
řešení problému
činí uvážlivá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
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Český jazyk
zhodnotí výsledky své práce
Kompetence komunikativní:
žák využívá získané komunikativní dovednosti
užívá podpůrné techniky komunikace – psaní poznámek, schémata, nákresy
vnímá ucelené texty v psané i mluvené podobě – konverzace, promluva,pokyny, diskuse
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje
zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro účinnoukomunikaci s okolním světem
získává sebedůvěru při vystupování v kolektivu a na veřejnosti
Kompetence sociální a personální:
žák rozvíjí emocionální a estetické vnímání ke sdílení čtenářských zážitků
vnímá názory a argumenty druhých s porozuměním, vede konstruktivní akritický dialog
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, poskytne pomoc nebo o nipožádá
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj
Kompetence občanské:
žák chápe naše tradice a kulturní dědictví
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům
žák získává smysl pro kulturu a tvořivost
aktivně se zapojuje do kulturního dění
respektuje názory a přesvědčení druhých lidí
žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace
Kompetence pracovní:
žák píše a formuluje texty různého zaměření
čte a porozumí rozličným textům za využití vhodných strategií pro čtení
získává informace, čte pro osobní obohacení
žák dodržuje vymezená pravidla
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Český jazyk
plní povinnosti a závazky
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale iz hlediska ochrany svého zdraví a
zdraví druhých
Český jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
žák plynule čte texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Věcné čtení

Učivo

porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti.

věcné čtení naslouchání – praktické naslouchání
(zdvořilé), věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní – reagovat otázkami) pozdrav, oslovení,
omluva, prosba Rozhovor
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
věcné čtení naslouchání – praktické naslouchání
rozhovoru
(zdvořilé), věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní – reagovat otázkami) pozdrav, oslovení,
omluva, prosba Rozhovor
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
volí vhodné prostředky řeči v běžných školních i
věcné čtení naslouchání – praktické naslouchání
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
mimoškolních situacích
(zdvořilé), věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
situacích
aktivní – reagovat otázkami) pozdrav, oslovení,
omluva, prosba Rozhovor
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev věcné čtení naslouchání – praktické naslouchání
mluvený projev
(zdvořilé), věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní – reagovat otázkami) pozdrav, oslovení,
omluva, prosba Rozhovor
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost technika dýchání
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1. ročník

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
Písemný projev
základní hygienické návyky – sezení, úchop psacího
náčiní, hygiena zraku
píše správné tvary písmen a číslic
správně spojuje písmena i slabiky
ontroluje písemný projev

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

rozlišuje věty, slova, slabiky a hlásky z hlediska potřeb
čtení a psaní.
rozlišuje zvukovou podobu slova.
člení slova na slabiky a hlásky
vyjadřuje své dojmy z přečteného textu

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
jednoduché literární texty

technika dýchání
Písemný projev - základní hygienické návyky – sezení,
úchop psacího náčiní, hygiena zraku
přípravné cviky pro uvolňování ruky ke psaní, velké
tvary cviků a písmen - psaní jednotlivých prvků,
písmen a číslic - orientace v liniatuře - kvalitativní
znaky písma - osvojování písmen slabik, slov - psaní
krátkých slov a jednoduchých vět - opisování podle
předlohy, přepis - úhledný a čitelný písemný projev
spisovná výslovnost - sluchová rozlišení hlásek výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin - písmena malá, velká, tiskací, psací - opis,
přepis slov a vět
poslech literárních textů (pohádky, povídky ze života
dětí, zážitkové čtení a naslouchání (básně o dětech a
pro děti)
tvořivá činnost s literárním textem (volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, krátké básně,
rozpočitadla, hádanky, říkadla, pohádky, dramatizace)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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ŠVP výstup
žák plynule čte texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu jednoduché literární texty

Závislost
-->
-->

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 2. ročník -> - aktivně vnímá přečtený text
Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších
2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
plynule čte s porozuměním, potichu i nahlas
užívá správný slovní přízvuk
jednoduše reprodukuje přečtené texty

Učivo
Komunikační a slohová výchova - plynulé čtení
jednoduchých vět - užívání správného slovního
přízvuku - přirozená intonace - hlasité a tiché čtení s
porozuměním
praktické a věcné naslouchání a čtení

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené k práci a pobytu ve škole, dopravě, knihovně,
divadle a adekvátně na ně reagují
pečlivě vyslovuje
zdokonalování techniky mluveného projevu
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v krátkých
mluvených projevech
tvoří krátký mluvený projev podle vlastních zážitků
respektuje základní pravidla rozhovoru
užívá správné oslovení, pozdrav, poděkování, omluvu,
prosbu, vzkaz, zprávu a oznámení,vyslechne

zdokonalování techniky mluveného projevu
základní formy společenského styku - děj – základ
vypravování - pravidla dialogu
základní formy společenského styku - děj – základ
vypravování - pravidla dialogu
základní formy společenského styku - děj – základ
vypravování - pravidla dialogu
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Český jazyk
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného

2. ročník
druhého,naváže na téma zmíněné partnerem
dodržuje posloupnost dějů na základě pozorování
ilustrace, seřadí ilustrace podle dějové poslopnosti
při psaní užívá základní hygienické návyky – správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku
píše velká tiskací písmena
píše správně jednotlivé tvary písmen a číslic
správně spojuje písmena a slabiky
kontroluje vlastní písemný projev
na správná místa umísťuje diakritická znaménka
píše adresu, dopis, přání
pracuje s větou jako s jednotkou ústního a písemného
projevu
skládá slova do vět ve správném pořadí
rozpozná souvětí

základní formy společenského styku - děj – základ
vypravování - pravidla dialogu
základní hygienické návyky - velká tiskací písmena technika psaní - písemná jednoduchá sdělení
základní hygienické návyky - velká tiskací písmena technika psaní - písemná jednoduchá sdělení

základní hygienické návyky - velká tiskací písmena technika psaní - písemná jednoduchá sdělení
Skladby - věta a souvětí - pořádek slov ve větě

grafická podoba věty a souvětí - spojky - pořádek vět

používá nejfrekventovanějších spojek v souvětí i větě
grafická podoba věty a souvětí - spojky - pořádek vět
jednoduché
spojuje dvě i více vět v souvětí
skládá věty ve správném pořadí
rozlišuje věty podle postoje mluvčího
druhy vět podle postoje mluvčího
tvoří věty ze slov
píše věty s náležitými znaménky
porovnává významy slov – slova nadřazená, podřazená, Jazyková výchova - slovní význam
souřadná a slova opačného významu

seřadí slova v abecedním pořadí
rozlišuje samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
najde slabikotvorné r, l
dělí slova na konci řádků

slovo, slabika, hláska, písmeno - abeceda slabikotvorné r,l - dělení slov na konci řádku - krátké a
dlouhé samohlásky Významové okruhy slov
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2. ročník

významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

správně vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky
správně vyslovuje a píše spojení předložky a ohebných
slov
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých
psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve souhláskách
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a vyslovuje a píše slova se skupinami
písmeno ě - spodoba hlásek
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě, aplikuje pravidla psaní u,ů,ú
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě vyslovuje a píše párové souhlásky na konci a uvnitř slova
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
pozná podstatné jméno, sloveso a předložku v textu
Tvarosloví - slovní druhy – podstatné jméno, sloveso,
předložka
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a rozlišuje vlastní jména osob, zvířat, místní pojmenování vlastní jména
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve píše velké písmeno
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje jej
Literární výchova - poslech literárních textů –
pokynů učitele a podle svých schopností
pohádky, povídky ze života dětí, básně, říkadla
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
vyjadřuje pocity ze slyšeného, rozpozná dobro a zlo v
Literární výchova - poslech literárních textů –
jednání pohádkových postav
pohádky, povídky ze života dětí, básně, říkadla
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text
tvořivé činnosti s literárním textem - recitace básně dramatizace - vlastní výtvarný doprovod
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
řeší hádanky a slovní hříčky
tvořivé činnosti s literárním textem - recitace básně pokynů učitele a podle svých schopností
dramatizace - vlastní výtvarný doprovod
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
recituje básně, říkadla a rozpočitadla, zpaměti je
tvořivé činnosti s literárním textem - recitace básně frázování a tempu literární texty přiměřené věku
přednáší
dramatizace - vlastní výtvarný doprovod
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Český jazyk

2. ročník

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

spojuje obsah textu s ilustrací
rozlišuje základní literární pojmy

základní literární pojmy - poezie – báseň, verš, rým,
básník - próza – vyprávění, vypravěč, spisovatel,
povídka, pohádka - výtvarný doprovod – ilustrace,
ilustrátor - divadlo – herec, divák, jeviště, maňásek,
loutka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

ŠVP výstup
plynule čte s porozuměním, potichu i nahlas
užívá správný slovní přízvuk jednoduše
reprodukuje přečtené texty
plynule čte s porozuměním, potichu i nahlas
užívá správný slovní přízvuk jednoduše
reprodukuje přečtené texty
plynule čte s porozuměním, potichu i nahlas
užívá správný slovní přízvuk jednoduše
reprodukuje přečtené texty

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 3. ročník -> - aktivně vnímá přečtený text

-->

Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších

-->

Prvouka -> 2. ročník -> - využívá časové údaje - určuje čas, hodiny pojmenuje měsíce v roce - pracuje podle slovního návodu
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Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte plynule s porozuměním texty známé i neznámé
přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

porozumí písemným pokynům přeměřené složitosti
vyhledává v písemném textu potřebné informace
opravuje nesprávnou a nedbalou výslovnost
orientuje se v textu podle orientačních prvků
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru,
rozhovoru
udržuje oční kontakt s partnerem

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči
naslouchá mluvenému projevu spolužáka a uvědomuje
si jeho nonverbální prostředky

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

tvoří krátký a smysluplný projev podle svých vlastních
prožitků, v jednoduchém projevu dbá na to, aby byl

Učivo
Komunikační a slohová výchova - praktické čtení
(technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost
orientačních prvků v textu) - věcné čtení (čtení jako
zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
Komunikační a slohová výchova - praktické čtení
(technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost
orientačních prvků v textu) - věcné čtení (čtení jako
zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
Mluvený projev (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva,
oznámení, vypravování - základní komunikační
pravidla naslouchání (zdvořilé naslouchání, věcné,
pozorné a soustředěné naslouchání)
Mluvený projev (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva,
oznámení, vypravování - základní komunikační
pravidla naslouchání (zdvořilé naslouchání, věcné,
pozorné a soustředěné naslouchání)
Mluvený projev (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva,
oznámení, vypravování - základní komunikační
pravidla naslouchání (zdvořilé naslouchání, věcné,
pozorné a soustředěné naslouchání)
Mluvený projev (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva,
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Český jazyk

3. ročník
gramaticky a věcně správný

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné

oznámení, vypravování - základní komunikační
pravidla naslouchání (zdvořilé naslouchání, věcné,
pozorné a soustředěné naslouchání)
zvládá základní hygienické návyky
Písemný projev - základní hygienické návyky - technika
správně sedí, drží pero
psaní - žánry písemného projevu (adresa, blahopřání,
pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení,
pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché
tiskopisy)
píše čitelně a úhledně
Písemný projev - základní hygienické návyky - technika
upravuje text po formální stránce
psaní - žánry písemného projevu (adresa, blahopřání,
kontroluje vlastní písemný projev
pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení,
pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché
tiskopisy)
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Písemný projev - základní hygienické návyky - technika
v písemném projevu užívá vhodné jazykové prostředky, psaní - žánry písemného projevu (adresa, blahopřání,
grafické symboly a interpunkci
pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení,
pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché
tiskopisy)
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
Jazyková výchova - zvuková stránka jazyka - sluchové
člení slova na hlásky a slabiky
rozlišení hlásek - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
odlišuje samohlásky krátké a dlouhé
rozlišuje měkké a tvrdé souhlásky
určuje počet slabik
klade správně přízvuk
porovnává významy slov
Slovní zásoba a tvoření slov - slova jednoznačná a
rozlišuje slova opačného významu
mnohoznačná - antonyma, synonyma, homonyma rozlišuje slova souřadná, nadřazená a podřazená
slova významem nadřazená a podřazená - význam slov
vyhledává v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle významu
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - rozlišování vět
podle postoje mluvčího - slovní druhy ohebné a
neohebné
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - rozlišování vět
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3. ročník

gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojuje věty jednoduché v souvětí pomocí spojek a
vhodných spojovacích výrazů

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

určuje čas, číslo a osobu u sloves
určuje číslo a rod u podstatných jmen

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle

rozpoznává spojky a předložky

vyjmenuje slovní druhy
rozliší slovní druhy ohebné a neohebné

odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech
rozlišuje velké písmeno na začátku věty
rozlišuje velké písmeno u vlastních jmen vybraných
států, ulic, zeměpisných názvů

podle postoje mluvčího - slovní druhy ohebné a
neohebné
Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - rozlišování vět
podle postoje mluvčího - slovní druhy ohebné a
neohebné
Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - rozlišování vět
podle postoje mluvčího - slovní druhy ohebné a
neohebné
Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - rozlišování vět
podle postoje mluvčího - slovní druhy ohebné a
neohebné
Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - rozlišování vět
podle postoje mluvčího - slovní druhy ohebné a
neohebné
Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - rozlišování vět
podle postoje mluvčího - slovní druhy ohebné a
neohebné
Pravopis - i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - i/y
po obojetných souhláskách – vyjmenovaná slova vlastní jména

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

Literární výchova - čtení s porozuměním převyprávění textu - básně, přednes - vyhledávání a
orientace v textu - pohádka, bajka
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Literární výchova - čtení s porozuměním převyprávění textu - básně, přednes - vyhledávání a
orientace v textu - pohádka, bajka
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
Literární výchova - čtení s porozuměním odlišuje pohádku a bajku od ostatních žánrů
převyprávění textu - básně, přednes - vyhledávání a
orientace v textu - pohádka, bajka
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele Literární výchova - čtení s porozuměním -
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pokynů učitele a podle svých schopností

3. ročník
a podle svých schopností

převyprávění textu - básně, přednes - vyhledávání a
orientace v textu - pohádka, bajka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

ŠVP výstup
čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti
respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru, udržuje oční kontakt s partnerem

Závislost
-->

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
odlišuje pohádku a bajku od ostatních žánrů
čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti
čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti
čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti

-->

-->

-->
-->
-->
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 4. ročník -> - aktivně vnímá přečtený text
Tělesná výchova -> 3. ročník -> - dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě - zná a reaguje na
smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti - používá vhodné
sportovní oblečení a sportovní obuv - jedná v duchu fair-play
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších
Matematika -> 3. ročník -> využívá komutativnost a asociativnost počítání
Prvouka -> 3. ročník -> - zná školní řád - vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené místo
Anglický jazyk -> 3. ročník -> - čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti v přiměřeném
rozsahu
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ŠVP výstup
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Závislost
<--

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřené věku

<--

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - mačká, trhá, lepí, polepuje, stříhá,
vystřihuje, překládá a skládá papír - vytváří jednoduché prostorové tvary z
papíru - navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru přírodní
materiál - pracuje podle slovního návodu nebo předlohy - navléká jehlu,
udělá uzel, stříhá textil - naučí se zadní steh - přišívá knoflíky - slepí textilii,
vyrobí jednoduchý textilní výrobek
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - zvládne kresbu měkkým materiálem,
dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem
4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
čte plynule s porozuměním - texty přiměřeného rozsahu čtení tiché a hlasité, rozšiřování slovní zásoby
vyhledává v písemném textu potřebné informace

porozumění čtenému textu, odpovědi na otázky,
vyhledávání informací

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta
vede správně dialog. respektuje základní komunikační
pravidla rozhovoru
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sděl

reprodukce přečteného textu, porozumění obsahu,
zobecnění a vytváření závěrů
aktivní naslouchání, zaznamenání slyšeného, reakce
na oslovení, dialog, omluva, vyprávění, prosba, vzkat,
zpráva.
sdělení, věrná či volná reprodukce, posouzení úplnosti

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

reklama (vytváření jednoduché reklamy),
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4. ročník

reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

volby intonace, přízvuku a pauzy dle komunikačního
záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří
krátký mluvený nebo psaný projev,píše správně po
obsahové i formální stránce jednoduché komunikační
žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě Sestavování osnovy a vytvářením krátkého mluveného
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
projevu
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
porovnává význam slov, zvláště slova stejného nebo
stejného nebo podobného významu a slova
podobného významu a slova vícevýznamová
vícevýznamová

rozpoznávání klamavé reklamy, vyhledávání
manipulativní reklamy na internetu či i tisku
příkaz, prosba, omluva (využití vhodné intonace)
rozlišování spisovné a nespisovné češtiny ve slyšené
ukázce
- vypravování obsahově i formálně správné,
dodržování posloupnosti, práce i heslovitou osnovou popis pracovního postupu, zvířete, osoby, jednoduché
tiskopisy, pozvánka, oznámení, dopis
vytváření heslovité osnovy k vybranému textu bohatost ve vyjadřování (rozvíjení slovní zásoby)

význam slov, slova a pojmy( synonyma, antonyma,
homonyma), jednoznačná, mnohoznačná, protikladná
a souznačná slova – vyhledávání, nahrazování,
vybírání slov z nabídky, rozhodování
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou, stavba slova, kořen, předpona, přípona, koncovka
předponovou a koncovku
koncovku
(slova příbuzná a tvary slov) - předpony od., pod-,
před-, nad- vz-, roz-, bez-, ob, v-, vy-/výČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v Tvarosloví - Slovní druhy (1-10), zařazování
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém gramaticky správných tvarech, ve svém mluveném
plnovýznamového slova ke slovním druhům - slova
mluveném projevu
projevu
ohebná a neohebná - mluvnické kategorie sloves mluvnické kategorie podstatných jmen - skloňování
podstatných jmen rodu středního, ženského a
mužského (vzory podstatných jmen)
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné rozlišuje slova spisovná a nespisovné tvary slov
vyhledávání v textu nespisovných tvarů slov a jejich
tvary
nahrazování spisovnými tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
vyhledává základní skladební dvojici
základní skladební dvojice – rozpoznávání - podmět a
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
přísudek - stavba věty jednoduché
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní
- věta jednoduchá - souvětí, podmět vyjádřený
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4. ročník

vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je

větu jednoduchou v souvětí
užívání vhodných spojovacích výrazů s obměnou

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

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

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

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

píše správně i/í y/ý ve slovech po obojetných
souhláskách
píše správné i/í y/ý v koncovkých podstatných jmen
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

nahrazování spojovacích výrazů v textu se zachováním
smyslu
pravopis vyjmenovaných slov
- pravopis koncovek podstatných jmen - shoda
podmětu s přísudkem
tvořivé činnosti s literárním textem - přenes vhodných
literárních textů, záznam o přečtené knize, referát,
zápis do čtenářského deníku
přednes a volná reprodukce slyšeného nebo
přečteného textu, dramatizace,vytváření vlastního
textu
rozlišování typů textů (poezie, komiks, pohádka –
naučný text, návod)
literární pojmy – pohádka, pověst, bajka, povídka,
hádanka, verš, rým

při jednoduchém rozboru literárních textů používá
elementární literární pojmy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
čte plynule s porozuměním - texty
přiměřeného rozsahu

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 5. ročník -> - aktivně vnímá přečtený text
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ŠVP výstup
čte plynule s porozuměním - texty
přiměřeného rozsahu

Závislost
-->

volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané
téma
vyhledává v písemném textu potřebné
informace

-->

čte plynule s porozuměním - texty
přiměřeného rozsahu
reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

-->

-->

-->

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Vlastivěda -> 4. ročník -> - charakterizuje pojem nadmořská výška - vyhledá
na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera a rybníky v ČR a v blízkosti svého
bydliště a školy
Vlastivěda -> 4. ročník -> - seznámí se s významnýmí místy a kulturními
památky Mostu
Informatika -> 4. ročník -> - na webu dokáže vyhledat stránku o určitém
tématu - dokáže nastavit domovskou stránku - dokáže uložit internetovou
adresu do „Oblíbené" či "Záložky“ - z webové stránky dokáže uložit obrázek
Matematika -> 4. ročník -> řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje
početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení
Vlastivěda -> 4. ročník -> - vyhledá a přečte pověsti o založení Prahy vyjmenuje významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce ukáže a najde na mapě střední, východní, severní, západní a jižní Čechy,
Moravu a Slezsko - charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy (povrch,
poloha, hospodářství.....) - vyhledá na mapě významná města a řeky a
seznámí se s průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech - ukáže na
mapě Čechy, Moravu, Slezsko - pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy
5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas, navrhne nadpis k textu, posoudí

Učivo
čtení pozorné, znalost orientačních prvků v textu;
čtení jako zdroj informací, osnova, popis, vyprávění
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ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

5. ročník
pravdivost/nepravdivost tvrzení, vyhledá odpovědi na
otázky
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, zaznamenává podstatné
informace, rozezná, které informace v textu jsou
nepodstatné pro jeho smysl, porovná informace ze dvou
zdrojů
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení,
sestaví a napíše adresu, vzkaz, zprávu, oznámení,
pozvánku
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor na základě
zadaných informací (s dospělým, kamarádem), zanechá
vzkaz na záznamníku, posoudí, zda v ukázce nechybí
informace
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě,
vyhledá na internetu, v tisku manipulativní reklamy
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního záměru, přečte, řekne s náležitou
intonací, přízvukem, tempem řeči oznámení, příkaz,
omluvu, respektuje při tom rozdílného adresáta, vhodně
se představí dětem, dospělému
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně
ji užívá podle komunikační situace, v textu najde ukázku
nespisovných jazykových prostředků, diskutuju o
vhodnosti jejich užití – proč je autor užil, rozpozná
vhodnost spisovné a nespisovné výslovnosti dle situace,
vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry, správně aplikuje osvojené
gramatické a stylistické vědomosti a dovednosti při
tvorbě vlastního textu

čtení jako zdroj informací, čtení věcné, vyhledávací,
klíčová slova, poznámky, výpisky

vyjadřování závislé na komunikační situaci, sdělení
úplné, neúplné, celistvost sdělení, textu
aktivní, pozorné a soustředěné naslouchání,
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami
oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
posluchače a mluvčího, zdvořilé vystupování

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta),
rozšiřující učivo - tvořivá práce s reklamou
základy techniky mluveného projevu, správné dýchání,
intonace, přízvuk, tempo řeči, pauza, představování se

vyjadřování závislé na komunikační situaci za použití
základních komunikačních pravidel, spisovné tvary,
literární dialog: přímá řeč, věta uvozovací, běžná
komunikace

slohové útvary: popis pracovního postupu a děje,
adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka;
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis,
popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník),
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5. ročník

vypravování
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě zdůvodní, význam osnovy, sestaví osnovu vyprávění a
základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný hlasu, výslovnost), komunikační žánr: vypravování,
dodržením časové posloupnosti
projev s dodržením časové posloupnosti
modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
písemný projev: vypravování, technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu)
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam
stejného nebo podobného významu a slova
podobného významu a slova vícevýznamová
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
vícevýznamová
synonyma, homonyma;
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou stavba slova - kořen, slovotvorný základ, část
předponovou a koncovku
a koncovku, uvede příklady slov odvozených stejnou
předponová a příponová, koncovka, uvede slova
předponou či příponou, graficky označí ve slovech
příbuzná k českým slovům, pravopis lexikální, základy
kořen, slovotvorný základ, předponu a příponovou část morfologického pravopisu - koncovky podstatných
jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých,
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary,
jazyk spisový a nespisovný, spisovné a nespisovné
tvary
vyhledá v textu nespisovný tvar a nahradí ho tvarem
tvary podstatných jmen
spisovným, doplní do textu tvary podstatných jmen ve
správném tvaru a odůvodní pravopis
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v tvarosloví – vzory podstatných jmen, přídavných jmen
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém gramaticky správných tvarech ve svém mluveném
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
mluveném projevu
projevu, určí pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen a tvary v činném rodu, předložky, spojky, pravopis
určí mluvnické kategorie sloves – osobu, číslo, způsob, morfologický: psaní i – y v koncovkách jmen a
čas, určí druh a vzor přídavných jmen (vyjma částic),
slovesných tvarů přítomného času: zdravím, koupí,
správně píše předložku s/z
chválí …
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné
skladba – základní větné členy, větný základ, podmět
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
základní skladební dvojici označuje základ věty, na
vyjádřený a nevyjádřený, věta jednoduchá, základní
věty
nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím osobním
skladební dvojice
zájmenem
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní
skladba – věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
větu jednoduchou v souvětí, oddělí věty v souvětí
spojovací výrazy
čárkou nebo vhodným spojovacím výrazem, rozhodne,
který větný vzorec odpovídá větnému celku
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5. ročník

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

upraví spojení vět v souvětí, užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje, nahradí
spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách,
ve vyjmenovaných slovech a s nimi příbuzných, píše
správně z hlediska pravopisu lexikálního
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu, píše
správně i – y v koncovkách příčestí minulého (činného)
ve shodě

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

souvětí, spojovací výrazy, tvoření souvětí

vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná, pravopis
lexikální

podmět a přísudek, podmět několikanásobný,
přísudek slovesný, jmenný se sponou, pravopis
syntaktický - shoda přísudku s podmětem holým,
několikanásobným,
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, zpracuje čtení literárních textů, tvořivé činnosti k textům,
je
stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho
prezentace knihy, časopisu ústní nebo písemnou
spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát, záznam
formou, referát, čtenářský deník (portfolio),
zapisuje do portfolia nebo čtenářského deníku, řekne,
hodnocení knihy, časopisu, literárního textu, žánr, pro
jak na něj literární text (kniha) působí, jaký v něm
koho text určen
vyvolala dojem
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří
přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
vlastní literární text na dané téma, napíše pohádku,
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
povídku, bajku, dotvoří ji obrázky, zhodnotí svůj text a výtvarný doprovod, tvořivé činnosti s literárním
diskutuje o něm
textem
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů: základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná,
neuměleckých textů
publicistické, populárně naučné, literární
literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň,
populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá
základní literární pojmy: poezie, próza, spisovatel,
používá elementární literární pojmy
elementární literární pojmy, v textu pozná zvláštní
básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
jazykové prostředky autora, za pomoci učitele vysvětlí, režisér; verš, rým …rozšiřující učivo: beseda o knihách
proč je autor užil, popíše, jak na něj působí, uvažuje o
a četbě
funkci verše, rýmu, rytmu poezie v konkrétním textu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

ŠVP výstup
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas, navrhne nadpis k textu,
posoudí pravdivost/nepravdivost tvrzení,
vyhledá odpovědi na otázky
volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané
téma, napíše pohádku, povídku, bajku,
dotvoří ji obrázky, zhodnotí svůj text a
diskutuje o něm
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je, zpracuje stručný záznam o přečtené knize
a prezentuje ho spolužákům jako mluvní

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Vlastivěda -> 5. ročník -> - časově zařadí Velkou Moravu Přemyslovce,
Jagelonce, Habsburky

-->

Vlastivěda -> 5. ročník -> - pozoruje, srovnává věci a jevy kolem nás - pozná
pravidla slušného soužití a používá je

-->

Informatika -> 5. ročník -> - pracuje s textovým editorem - vytvoří nový
dokument, uloží ho, kopíruje text,formátuje,vloží obrázek
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ŠVP výstup
cvičení nebo referát, záznam zapisuje do
portfolia nebo čtenářského deníku, řekne, jak
na něj literární text (kniha) působí, jaký v něm
vyvolala dojem

Závislost

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
dokáže pracovat s Pravidly čes. pravopisu, se SSČ, příp. s seznámení s jazykovými příručkami
dalšími jazykovými příručkami

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a
zdůvodňuje jejich užití
odlišuje spis. a nespis. projev, spisovně vyslovuje česká i
běžně užívaná cizí slova

rozvrstvení nár. jazyka, jazyk spisovný a nespisovný,
obecná čeština
zvuková stránka jazyka (spis. a nespis. výslovnost,
přízvuk,)

rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov

slovní zásoba a tvoření slov (obohacování SZ, stavba
slova, četba)
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pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a

6. ročník
zvládá pravopisné jevy lexikální a morfologické

pravopis

dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy

tvarosloví-ohebné SD

uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy,
dokáže poznat jednoduchou větu a souvětí
rozpozná jednoduché případy manipulativní
komunikace
dorozumívá se jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci

skladba-ZVČ pravopis-shoda
oslovení
vhodné užití formálního a neformálního stylu

snaží se vyjadřovat vlastní postoje a pocity, komunikuje dialog a monolog v životě
v běžných situacích

dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč v
literárním textu, rozezná některé významné autory
osvojuje si základní normy písemného vyjadřování,
zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu

vypravování, popis, charakteristika

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, orientace v
textu, rozezná základní lit. druhy

ústní lidová slovesnost (hádanky,říkadla…)

korespondence (vzkaz, pohled, dopis, e-mail) výtah,
výpisky
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vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát

6. ročník

přednáší zpaměti lit. texty přiměřené věku, vytváří
vlastní literární text

základy lit. teorie, lit.-výchovné aktivity (divadlo,
besedy, výstavy)

zvládá dramatizaci jednoduchého textu

pohádky báje a mýty epos

vyjádří své pocity z přečteného textu

pověsti

podle svých schopností volně reprodukuje text

dobrodružná literatura

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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ŠVP výstup
dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou
řeč v literárním textu, rozezná některé
významné autory
dokáže pracovat s Pravidly čes. pravopisu, se
SSČ, příp. s dalšími jazykovými příručkami

Závislost
-->

snaží se vyjadřovat vlastní postoje a pocity,
komunikuje v běžných situacích
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
orientace v textu, rozezná základní lit. druhy

-->

-->

<--

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Dějepis -> 6. ročník -> - objasní přínos antické kultury a uvede osobnosti
antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem
Anglický jazyk -> 6. ročník -> - vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam
neznámého slova nebo slovního spojení a ověří si výslovnost v
elektronickém slovníku
Anglický jazyk -> 6. ročník -> - popíše svůj denní režim - sdělí, co dělal o
víkendu - stručně popíše vzhled věci, zvířete, člověka a místa
Hudební výchova -> 6. ročník -> - vyjadřuje pohybem valčíkový, polkový a
pochodový rytmus - dramaticky vyjadřuje obsah písně - taktuje v 2/4 a 3/4
taktu
7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

Učivo
určování SD, důraz na slovesa (rod, vid), na neohebné
SD

v písemném projevu zvládá syntakt. pravopis ve větě
jednoduché i v souvětí

shoda přísudku s podmětem, základy interpunkce,
psaní velkých písmen

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a souvětí

věty jednočlenné a dvojčlenné, větné členy, souvětí
podřadné, druhy vedlejších vět
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ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

7. ročník
chápe a rozpozná přenesená pojmenování

slovní zásoba-význam slova, slova jednoznačná a
mnohoznačná

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spis. jaz. prostředků vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
dorozumívá se kultivovaně a výstižně

útvary národního jazyka (spisovný jazyk, obecná
čeština, nářečí)
rozlišení a vhodné užití formálního a neformálního
stylu

rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže
subjektivně zabarvený popis - charakteristika přímá,
popsat své dojmy, pocity, nálady, výstižně vyjádřit
nepřímá
charakteristické rysy popisované osoby
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá formuluje základní myšlenky textu, vyhledává klíčová
výtah a výpisky, čtení s porozuměním
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří slova, vytvoří otázky a stručné poznámky
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní lit. žánry
bajky - pověsti (české), kroniky - balady - cestopisy
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
orientuje se v základních liter. pojmech
představitele
výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

ŠVP výstup
dorozumívá se kultivovaně a výstižně

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Mediální výchova -> 7. ročník -> - ví, jak vzniká školní časopis, podle
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ŠVP výstup

Závislost

formuluje základní myšlenky textu, vyhledává
klíčová slova, vytvoří otázky a stručné
poznámky

-->

rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby,
dokáže popsat své dojmy, pocity, nálady,
výstižně vyjádřit charakteristické rysy
popisované osoby
v písemném projevu zvládá syntakt. pravopis
ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a souvětí
dorozumívá se kultivovaně a výstižně

-->

-->
-->
-->

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
možnosti se spolupodílí na jeho vytváření, rozvíjí schopnosti úspěšně a
samostatně se zapojit do mediální komunikace, rozvíjí komunikační
schopnosti při tvorbě vlastních sdělení, rozvíjí schopnosti přizpůsobit vlastní
činnost potřebám a cílům týmu - využívá vlastních schopností v týmové práci
i redakčním kolektivu, rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném
vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu
Mediální výchova -> 7. ročník -> - ví, jak vzniká školní časopis, podle
možnosti se spolupodílí na jeho vytváření, rozvíjí schopnosti úspěšně a
samostatně se zapojit do mediální komunikace, rozvíjí komunikační
schopnosti při tvorbě vlastních sdělení, rozvíjí schopnosti přizpůsobit vlastní
činnost potřebám a cílům týmu - využívá vlastních schopností v týmové práci
i redakčním kolektivu, rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném
vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu
Přírodopis -> 7. ročník -> - vysvětlí použití koření k přípravě potravy, zná
význam léčivých bylin

Anglický jazyk -> 7. ročník -> - napíše kamarádovi jednoduchý e-mail o sobě
a svých zálibách - popíše místo svého bydliště
Anglický jazyk -> 7. ročník -> - napíše kamarádovi jednoduchý e-mail o sobě
a svých zálibách - popíše místo svého bydliště
Anglický jazyk -> 7. ročník -> - zeptá se na popis cesty, na vhodný typ
dopravy a na časové údaje
8. ročník






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




RVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
má přehled o slovanských a světových jazycích
vysvětlí pojmy obecná čeština, interdialekt, nářečí
uvědomuje si zásady tvoření českých slov
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
umí samostatně pracovat s jazykovými příručkami

Učivo
obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků, rozvrstvení
národního jazyka )
zvuková stránka věty, spodoba znělosti - SZ-slova
přejatá a jejich skloňování

rozlišuje významové vztahy ve větě a v souvětí
tvoří spisovné tvary slov

poměr mezi větami a větnými členy;sponová slovesa,
mluvnický zápor

určuje druhy vedlejších vět

skladba (věta jednoduchá a souvětí)

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
využívá znalosti o jazykové normě

interpunkce ve větě jednoduché, v souvětí psaní
velkých písmen

používá jazykové prostředky pro daný slohový útvar

rozlišení různých komunikačních situací a vhodné
zvolení komun. prostředků, přiměřená reakce na
danou komunik. situaci
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komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

8. ročník

v mluveném a psaném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně využívá verbálních i
neverbálních prostředků řeči

funkční styly, slohové postupy a útvary podle záměru
mluvčího

rozlišuje pojmy, fakta názory, hodnocení,samostatně
připravuje texty

výklad - úvaha (aktuální témata)

uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném řečnictví
projevu

charakterizuje středověkou literaturu světovou i českou, staroslověnské písemnictví (Cyril a Metoděj), vznik
rozlišuje její žánry, má přehled o nejdůležitějších lit.
česky psané literatury, lit. předhusitská a husitská (J.
dílech daného období, poznává různá zpracování děl a Hus, P. Chelčický)
námětů
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8. ročník

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

charakterizuje literaturu humanistickou světovou i
humanismus a renesance (Itálie,
českou, má přehled o základních dílech a důležitých
Francie,Španělsko);shakespearovské drama; česká
osobnostech daného období, poznává různá zpracování humanistická literatura, pobělohorská literatura
daných děl a námětů

uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje obrazná pojmenování (personifikace, metafora,
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
eufemismus, oxymóron, ironie, alegorie)
interpretuje smysl díla, pokouší se tvořit vlastní literární
text

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

internet a CD-ROM jako zdroj informací - knihovna
jako kulturní a literární centrum; knihovní katalog;
referát

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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8. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

ŠVP výstup
uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, pokouší se tvořit vlastní literární
text
rozlišuje významové vztahy ve větě a v
souvětí tvoří spisovné tvary slov

rozlišuje významové vztahy ve větě a v
souvětí tvoří spisovné tvary slov

Závislost
-->

-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 8. ročník -> - výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím,
zvykům a svátkům

Německý jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám - rozumí obsahu jednoduché
konverzace, týkající se vlastní osoby, rodiny nebo bezprostředního okolí - čte
nahlas, plynule a foneticky správně texty z učebnice, které obsahují známou
slovní zásobu - vyhledá požadovanou informaci v textu z učebnice - používá
zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí se, poprosí, poděkuje, omluví se,
vyjádří lítost - představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj věk a věk členů
rodiny - řekne, kde bydlí, odkud pochází - odpoví na otázky týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) - jednoduše vyjádří svůj názor, svoje
přání - pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní formulář, který
obsahuje osobní údaje - jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis - reaguje
správně na pokyny učitele - rozumí jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví na ně - naváže kontakt s
konkrétní osobou - řeší jednoduché situace související se seznamováním vyžádá si jednoduchou informaci
Ruský jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí delším
mluveným textům (pohádka) - čte foneticky správně jednoduché texty z
učebnice, které obsahují známou slovní zásobu - představí se, seznámí se řekne, kdo kde bydlí - představí členy své rodiny - pojmenuje některá
zvířata, barvy a některé školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád - zná
grafickou podobu všech písmen azbuky - pozdraví a rozloučí se - zodpoví
otázky týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště, rodina) - vyjádří přání a
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ŠVP výstup

Závislost

uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, pokouší se tvořit vlastní literární
text
charakterizuje středověkou literaturu
světovou i českou, rozlišuje její žánry, má
přehled o nejdůležitějších lit. dílech daného
období, poznává různá zpracování děl a
námětů
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
charakterizuje středověkou literaturu
světovou i českou, rozlišuje její žánry, má
přehled o nejdůležitějších lit. dílech daného
období, poznává různá zpracování děl a
námětů
charakterizuje středověkou literaturu
světovou i českou, rozlišuje její žánry, má
přehled o nejdůležitějších lit. dílech daného
období, poznává různá zpracování děl a
námětů

-->

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
radost - zná pořadí písmen v azbuce - používá slovník
Anglický jazyk -> 8. ročník -> - samostatně shrne obsah mluveného či
čteného textu

<--

Dějepis -> 6. ročník -> - uvede příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků

<--

Dějepis -> 6. ročník -> - uvede příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků

<--

Dějepis -> 7. ročník -> - objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj
českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech

<--

Dějepis -> 7. ročník -> - vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí

9. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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9. ročník





RVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a
zdůvodní jejich užití
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov

Učivo
obecné výklady o jazyce, vývoj jazyka, skupiny jazyků
disciplíny jazykovědy
obecné výklady o jazyce, vývoj jazyka, skupiny jazyků
disciplíny jazykovědy
obecné výklady o jazyce, vývoj jazyka, skupiny jazyků
disciplíny jazykovědy

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se
Slovníkem spisovné češtinya s dalšími slovníky a
příručkami
seznámí se s vývojovými etapami jazyka
zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho
členění

obecné výklady o jazyce, vývoj jazyka, skupiny jazyků
disciplíny jazykovědy

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a souvětí
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikaci
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický a syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
využívá znalostí o jazyk. normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů podle komunikační situace

jazyk a komunikace, norma a kodifikace, kultura jazyka
a řeči
jazyk a komunikace, norma a kodifikace, kultura jazyka
a řeči

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a

formulace otázek na dané téma a aktivní vstup do
rozhovoru
porovnávání různých zdrojů informací a zaujímání

jazyk a komunikace, norma a kodifikace, kultura jazyka
a řeči

jazyk a komunikace, norma a kodifikace, kultura jazyka
a řeči
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masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,

9. ročník
zaujímá k ní kritický postoj

postojů ke sdělovanému obsahu

odlišuje fakta od názorů a hodnocení, fakta ověřuje
pomocí otázek či porovnáním s dostupnými
informačními zdroji;vyhledává informace v různých
typech informačních zdrojů
využívá základy studijního čtení-vyhedá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky stručné
poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného
textu;samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem
-zvládá základní normy písemného vyjadřování i
grafickou úpravu textu
dorozumívá se kultivovaně, výstižně a vhodnými
jazykovými prostředky

porovnávání různých zdrojů informací a zaujímání
postojů ke sdělovanému obsahu

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
v mluveném projevu vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

pravidla komunikace, vedení diskuze a dialogu

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
rozlišuje základní druhy a žánry literatury v období

pravidla komunikace, vedení diskuze a dialogu

úřední písemnosti výstavba a členění textu

úřední písemnosti výstavba a členění textu

úřední písemnosti výstavba a členění textu

pravidla komunikace, vedení diskuze a dialogu

pravidla komunikace, vedení diskuze a dialogu

bajka (J. de la Fontaine)
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9. ročník

porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

klasicismu; uvede jejich výrazné představitele;
rozpoznává specifika doby osvícenství
vymezuje období národního obrození, má přehled o
základních dílech 1.pol.19.st.
rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu
jednotlivých autorů
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
seznámí se se základními literárními směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
významnými představiteli české i světové literatury
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
uvádí základní literární směry 20.st.
významné představitele v české a světové literatuře
má přehled o významných představitelích české i
světové literatury
seznámí se s vývojem domácí dramatické tvorby
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
projevuje zájem navštěvovat divadelní a filmová
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení
představení a názory na umělecké dílo
vyjádří ústně i písemně své dojmy z návštěvy
divadelního či filmového představení
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, formuluje vlastní názory na umělecké dílo
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

uceleně reprodukuje přečtený text a vlastními slovy
interpretuje smysl díla

generace Dobrovského a Jungmanna - F. Palacký ohlasová poezie - Máchova poezie a próza - K.J. Erbenbalada - satira K.H. Borovského - tvorba B. Němcové
literatura 2.pol.19.st. (májovci, ruchovci, lumírovci,
realismus), lit. přelomu 19 .a 20. st.
lit. 1.pol. 20.st.-meziválečná poezie a próza, odraz
války v literatuře lit 2.pol. 20.st.-oficiální, exilová a
samizdatová česká literatura, moderní román
lit. 1.pol. 20.st.-meziválečná poezie a próza, odraz
války v literatuře lit 2.pol. 20.st.-oficiální, exilová a
samizdatová česká literatura, moderní román
lit. 1.pol. 20.st.-meziválečná poezie a próza, odraz
války v literatuře lit 2.pol. 20.st.-oficiální, exilová a
samizdatová česká literatura, moderní román
čtenářský zážitek

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, čtenářský zážitek
dramatickém a filmovém zpracování
vytvoří vlastní literární text na základě svých schopností čtenářský zážitek
a osvojených znalostí základů literární teorie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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9. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

ŠVP výstup
rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

Závislost
-->

uvádí základní literární směry 20.st. má
přehled o významných představitelích české i
světové literatury seznámí se s vývojem
domácí dramatické tvorby
rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov

-->

uceleně reprodukuje přečtený text a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
vymezuje období národního obrození, má
přehled o základních dílech 1.pol.19.st.
rozpozná základní rysy výrazného
individuálního stylu jednotlivých autorů

-->

-->

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Informatika -> 9. ročník -> - vyhledává informace a komunikuje
prostřednictvím informačních technologií, ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Dějepis -> 9. ročník -> - zhodnotí kulturní prostředí v Československu, České
republice a ve světě

Anglický jazyk -> 9. ročník -> - pracuje s textem přiměřeného rozsahu a
vytvoří odpovědi na informace z textu - pracuje s různými typy textů, např. s
vybraným adaptovaným literárním dílem - pracuje s autentickými materiály
pro vyhledání a zpracování nových informací, např. s internetem,
encyklopedií
Anglický jazyk -> 9. ročník -> - obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy či
konverzace shrnuje různými způsoby
Dějepis -> 8. ročník -> - porovnává fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů
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5.3 Druhý cizí jazyk
5.3.1 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů, utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, poskytuje jazykový základ pro
komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry, umožňuje poznávat život lidí a kulturní
tradice německé jazykové oblasti, prohlubuje mezinárodní porozumění, vede k osvojení mluvené i psané
podoby německého jazyka na úroveň odpovídající úrovni A1 podle Společného evropského rámce jazyků .
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka je realizována v různých formách (práce ve skupinách, dvojicích, frontální, samostatná práce, výklad,
předmětu (specifické informace o předmětu práce s učebnicí – práce s pracovním sešitem – se zvukovou nahrávkou, poslech, hry, soutěže, dramatizace,
důležité pro jeho realizaci)
zpěv, čtení s porozuměním, volná reprodukce textu, vyhledávání informací, práce se slovníkem a
s autentickými materiály – prospekty, německé časopisy, video, písně, plán města), výukové programy na
PC, krátkodobé a střednědobé projekty, olympiády.
Vyučovací předmět Německý jazyk je zařazen do 8. – 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka
probíhá v jazykové učebně, v učebně IT a v učebně s interaktivní tabulí.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - žáci propojují získané poznatky do širších celků
kompetence žáků
- žáci uvádějí věci do souvislostí, propojují poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
- žáci jsou vedeni k ověřování výsledků,
- žákům jsou zadávány úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
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Název předmětu

Německý jazyk
- žáci vyvozují nové na základě již poznaného,
- žáci jsou vedeni k objevování vlastních učebních strategií.
Kompetence k řešení problémů:
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
- žákům jsou kladeny vhodné otázky
- žákům je umožněn volný přístup k informačním zdrojům
- žákům je umožněno vyslovit vlastní názor
Kompetence komunikativní:
-žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
- žáci jsou vedeni k výstižnému a souvislému projevu
- je vytvářena přiležitost pro komunikaci mezi žáky
- žáci jsou vedeni k aktivitám, které mohou být vykonávány ve dvojicích, skupině.
Kompetence sociální a personální:
- žáci spolupracují ve skupině
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
- žáci jsou hodnoceni způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- žáci jsou podněcováni k argumentaci
- žáci samostatně řídí průběh her, soutěží v rámci vyučování
Kompetence občanské:
- žáci respektují názory a schopnosti ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
- žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a názorů
- žáci jsou vedeni k diskuzi
- žáci jsou vedeni ke vzájemnému naslouchání
Kompetence pracovní:
- žáci jsou schopni efektivně si organizovat svou práci
- žáci dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
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Název předmětu

Německý jazyk
- žákům je napomáháno při cestě ke správnému řešení
- u žáků jsou zohledňovány rozdíly ve znalostech a pracovním tempu
Německý jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám - rozumí jednoduchým pokynům
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
- rozumí známým slovům a jednoduchým větám
výslovností a reaguje na ně
- rozumí obsahu jednoduché konverzace, týkající se
vlastní osoby, rodiny nebo bezprostředního okolí
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
- čte nahlas, plynule a foneticky správně texty z
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
učebnice, které obsahují známou slovní zásobu
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
- vyhledá požadovanou informaci v textu z učebnice
vizuální oporu
- používá zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí se,
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poprosí, poděkuje, omluví se, vyjádří lítost
poslechových textech týkajících se každodenních
- představí sám sebe, členy rodiny
témat
- udá svůj věk a věk členů rodiny
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- řekne, kde bydlí, odkud pochází
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
- odpoví na otázky týkající se vlastní osoby (jméno, věk,
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
rodina, bydliště)
volného času a dalších osvojovaných témat
- jednoduše vyjádří svůj názor, svoje přání
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se - pojmenuje činnosti, které rád/a dělá
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
- vyplní formulář, který obsahuje osobní údaje - jméno,
podobné otázky pokládá
adresa
- napíše krátký osobní dopis
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
- reaguje správně na pokyny učitele
nápisům a orientačním pokynům
- rozumí jednoduchým otázkám týkající se vlastní osoby
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,

Učivo
Zvuková stránka jazyka: - slovní přízvuk, větný rytmus,
intonace, výslovnost jednotlivých hlásek Grafická
stránka jazyka: - rozdíl mezi mluvenou a písemnou
podobou slova -velká písmena u podstatných jmen
Komunikace: - pozdrav, prosba, poděkování,
představování, omluva Gramatika: - časování sloves
haben, sein, v přítomném čase - přítomný čas
pravidelných a vybraných nepravidelných sloves tvoření otázek - tvoření záporu s nicht, kein - základní
použití členu určitého a neurčitého - podstatná jména
v nominativu a akusativu - zájmena osobní přivlastňovací zájmena mein, dein v nominativu rozkazovací způsob - 2. osoba sg., pl. Slovní zásoba: pozdravy - čísla 1 - 1000 - členové rodiny - škola vyučovací předměty, školní potřeby - dny v týdnu,
měsíce, určování času - jídlo a pití
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Německý jazyk

8. ročník

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

(jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví na ně
- naváže kontakt s konkrétní osobou
- řeší jednoduché situace související se seznamováním
- vyžádá si jednoduchou informaci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

ŠVP výstup
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám rozumí obsahu jednoduché konverzace,
týkající se vlastní osoby, rodiny nebo
bezprostředního okolí - čte nahlas, plynule a
foneticky správně texty z učebnice, které
obsahují známou slovní zásobu - vyhledá
požadovanou informaci v textu z učebnice používá zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí
se, poprosí, poděkuje, omluví se, vyjádří lítost
- představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj
věk a věk členů rodiny - řekne, kde bydlí,
odkud pochází - odpoví na otázky týkající se
vlastní osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) jednoduše vyjádří svůj názor, svoje přání -

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 9. ročník -> - orientuje se na politické mapě světa
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ŠVP výstup
pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní
formulář, který obsahuje osobní údaje jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis reaguje správně na pokyny učitele - rozumí
jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví
na ně - naváže kontakt s konkrétní osobou řeší jednoduché situace související se
seznamováním - vyžádá si jednoduchou
informaci
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám rozumí obsahu jednoduché konverzace,
týkající se vlastní osoby, rodiny nebo
bezprostředního okolí - čte nahlas, plynule a
foneticky správně texty z učebnice, které
obsahují známou slovní zásobu - vyhledá
požadovanou informaci v textu z učebnice používá zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí
se, poprosí, poděkuje, omluví se, vyjádří lítost
- představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj
věk a věk členů rodiny - řekne, kde bydlí,
odkud pochází - odpoví na otázky týkající se
vlastní osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) jednoduše vyjádří svůj názor, svoje přání pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní
formulář, který obsahuje osobní údaje jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis reaguje správně na pokyny učitele - rozumí
jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví
na ně - naváže kontakt s konkrétní osobou -

Závislost

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou ostatních
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ŠVP výstup
řeší jednoduché situace související se
seznamováním - vyžádá si jednoduchou
informaci
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám rozumí obsahu jednoduché konverzace,
týkající se vlastní osoby, rodiny nebo
bezprostředního okolí - čte nahlas, plynule a
foneticky správně texty z učebnice, které
obsahují známou slovní zásobu - vyhledá
požadovanou informaci v textu z učebnice používá zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí
se, poprosí, poděkuje, omluví se, vyjádří lítost
- představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj
věk a věk členů rodiny - řekne, kde bydlí,
odkud pochází - odpoví na otázky týkající se
vlastní osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) jednoduše vyjádří svůj názor, svoje přání pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní
formulář, který obsahuje osobní údaje jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis reaguje správně na pokyny učitele - rozumí
jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví
na ně - naváže kontakt s konkrétní osobou řeší jednoduché situace související se
seznamováním - vyžádá si jednoduchou
informaci
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám rozumí obsahu jednoduché konverzace,

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Hudební výchova -> 7. ročník -> - využívá správné pěvecké návyky - dodržuje
správnou intonaci a rytmus (podle dispozic)

<--

Český jazyk -> 8. ročník -> rozlišuje významové vztahy ve větě a v souvětí
tvoří spisovné tvary slov
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ŠVP výstup
týkající se vlastní osoby, rodiny nebo
bezprostředního okolí - čte nahlas, plynule a
foneticky správně texty z učebnice, které
obsahují známou slovní zásobu - vyhledá
požadovanou informaci v textu z učebnice používá zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí
se, poprosí, poděkuje, omluví se, vyjádří lítost
- představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj
věk a věk členů rodiny - řekne, kde bydlí,
odkud pochází - odpoví na otázky týkající se
vlastní osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) jednoduše vyjádří svůj názor, svoje přání pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní
formulář, který obsahuje osobní údaje jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis reaguje správně na pokyny učitele - rozumí
jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví
na ně - naváže kontakt s konkrétní osobou řeší jednoduché situace související se
seznamováním - vyžádá si jednoduchou
informaci

Závislost

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

9. ročník








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

9. ročník

RVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

ŠVP výstupy
- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob, týkající se
jeho osoby, rodiny, zálib, bezprostředního okolí apod.,
chápe její smysl
- orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá
odpovědi na otázky, potřebnou informaci, vybírá hlavní
myšlenky. klíčová slova
- čte jednoduchý text z učebnice srozumitelně se
správnou artikulací a snaží se přiblížit autentické
výslovnosti
- při recepci rozliší podstatné informace od
nepodstatných
- řekne, co rád/a dělá, mluví o svých zálibách
- navrhne a domluví si setkání, pozve kamaráda nebo
kamarádku ke společnému trávení volného času
- popíše jednoduše osobu nebo zvíře
- jednoduše vypráví o prožité události
- vyjádří, co smí, může, umí nebo musí udělat
- vytvoří jednoduché písemné sdělení (pozdrav, přání,
pozvánku, email, sms)
- rozumí pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a
vhodně na ně reaguje
- rozumí jednoduchým otázkám týkající se vlastní osoby
(záliby, co dělá během dne) a odpoví na ně
- komunikuje na základní úrovni o běžných tématech
(rodina, škola, volný čas, nakupování atd.)
- vyjádří svůj souhlasný i opačný postoj
- řeší základní situace při nakupování

Učivo
Zvuková stránka jazyka: - slovní přízvuk, větný rytmus,
intonace, výslovnost jednotlivých hlásek Grafická
stránka jazyka: - rozdíl mezi mluvenou a písemnou
podobou slova - velká písmena u podstatných jmen
Gramatika: - způsobová slovesa können, dürfen,
müssen - slovesa s odlučitelnou předponou předložky s nom. a akus. - akusativ - vztažná a osobní
zájmena v akusativu - nepřímý pořádek slov - minulý
čas vybraných sloves - perfektum, préteritum slovesa
sein Slovní zásoba: - záliby, volný čas, místa a potřeby
pro trávení volného času - roční období - nakupování,
oblečení - činnosti v průběhu dne - určování času domácí zvíře, péče o něj - barvy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Německý jazyk

9. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ŠVP výstup
- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob,
týkající se jeho osoby, rodiny, zálib,
bezprostředního okolí apod., chápe její smysl
- orientuje se v obsahu jednoduchého textu,
vyhledá odpovědi na otázky, potřebnou
informaci, vybírá hlavní myšlenky. klíčová
slova - čte jednoduchý text z učebnice
srozumitelně se správnou artikulací a snaží se
přiblížit autentické výslovnosti - při recepci
rozliší podstatné informace od
nepodstatných - řekne, co rád/a dělá, mluví o
svých zálibách - navrhne a domluví si setkání,
pozve kamaráda nebo kamarádku ke
společnému trávení volného času - popíše
jednoduše osobu nebo zvíře - jednoduše
vypráví o prožité události - vyjádří, co smí,
může, umí nebo musí udělat - vytvoří
jednoduché písemné sdělení (pozdrav, přání,
pozvánku, email, sms) - rozumí pokynům v
cizím jazyce při práci ve třídě a vhodně na ně
reaguje - rozumí jednoduchým otázkám
týkající se vlastní osoby (záliby, co dělá

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou ostatních
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ŠVP výstup
během dne) a odpoví na ně - komunikuje na
základní úrovni o běžných tématech (rodina,
škola, volný čas, nakupování atd.) - vyjádří
svůj souhlasný i opačný postoj - řeší základní
situace při nakupování
- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob,
týkající se jeho osoby, rodiny, zálib,
bezprostředního okolí apod., chápe její smysl
- orientuje se v obsahu jednoduchého textu,
vyhledá odpovědi na otázky, potřebnou
informaci, vybírá hlavní myšlenky. klíčová
slova - čte jednoduchý text z učebnice
srozumitelně se správnou artikulací a snaží se
přiblížit autentické výslovnosti - při recepci
rozliší podstatné informace od
nepodstatných - řekne, co rád/a dělá, mluví o
svých zálibách - navrhne a domluví si setkání,
pozve kamaráda nebo kamarádku ke
společnému trávení volného času - popíše
jednoduše osobu nebo zvíře - jednoduše
vypráví o prožité události - vyjádří, co smí,
může, umí nebo musí udělat - vytvoří
jednoduché písemné sdělení (pozdrav, přání,
pozvánku, email, sms) - rozumí pokynům v
cizím jazyce při práci ve třídě a vhodně na ně
reaguje - rozumí jednoduchým otázkám
týkající se vlastní osoby (záliby, co dělá
během dne) a odpoví na ně - komunikuje na
základní úrovni o běžných tématech (rodina,
škola, volný čas, nakupování atd.) - vyjádří
svůj souhlasný i opačný postoj - řeší základní
situace při nakupování

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Hudební výchova -> 7. ročník -> - využívá správné pěvecké návyky - dodržuje
správnou intonaci a rytmus (podle dispozic)

113

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století

5.3.2 Ruský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Ruský jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Ruský jazyk jako další cizí jazyk si klade za cíl získání receptivních, produktivních a interaktivních řečových
dovedností v dalším jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných každodenních
situacích. Důraz je kladen na zvládnutí azbuky, používání slovníků a seznamování se s reáliemi současného
Ruska se základy ruské literatury. Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečnosti,
k utváření dobrých mezilidských vztahů, utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, poskytuje
jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry, umožňuje poznávat
život lidí a kulturní tradice, prohlubuje mezinárodní porozumění. Ve vyučovací hodině jsou voleny různé
formy výuky (práce ve skupinách, dvojicích, frontální, samostatná práce, výklad, poslech, hry, soutěže,
dramatizace, zpěv, čtení s porozumění, volná reprodukce textu, vyhledávání informací, práce se slovníkem
a s autentickými materiály, projekty).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) je zařazen jako povinně volitelný předmět od 8. do 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka probíhá částečně v učebně s interaktivní tabulí a
důležité pro jeho realizaci)
v učebnách IT.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - žáci propojují získané poznatky do širších celků
kompetence žáků
- žáci uvádějí věci do souvislostí, propojují poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
- žáci jsou vedeni k ověřování výsledků

114

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Ruský jazyk
- žákům jsou zadávány úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
- žáci vyvozují nové na základě již poznaného
Kompetence k řešení problémů:
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
- žákům jsou kladeny vhodné otázky, je jim umožněn volný přístup k informačním zdrojům, mohou vyslovit
vlastní názor
Kompetence komunikativní:
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
- vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
- vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve skupinách
Kompetence sociální a personální:
- žáci spolupracují ve skupině
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
- hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcování žáků k argumentaci
- žáci samostatně řídí průběh her, soutěží v rámci vyučování
Kompetence občanské:
- žáci respektují názory a schopnosti ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vedení žáků k diskuzi
- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
-žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
- žáci dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
- napomáhání při cestě ke správnému řešení
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Název předmětu

Ruský jazyk
- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
Ruský jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám - rozumí jednoduchým pokynům
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
- rozumí delším mluveným textům (pohádka)
výslovností a reaguje na ně
- čte foneticky správně jednoduché texty z učebnice,
které obsahují známou slovní zásobu
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
- představí se, seznámí se
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
- řekne, kdo kde bydlí
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
- představí členy své rodiny
vizuální oporu
- pojmenuje některá zvířata, barvy a některé školní
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
pomůcky
poslechových textech týkajících se každodenních
- řekne, co nebo koho má rád
témat
- zná grafickou podobu všech písmen azbuky
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- pozdraví a rozloučí se
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
- zodpoví otázky týkající se vlastní osoby (jméno,
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
bydliště, rodina)
volného času a dalších osvojovaných témat
- vyjádří přání a radost
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se - zná pořadí písmen v azbuce
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
- používá slovník
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

Učivo
- zvuková stránka jazyka: - výslovnost hlásek a slabik
odlišných od češtiny - intonace otázky s tázacím
zájmenem - intonace tázací věty bez tázacího zájmena
- ruský přízvuk a redukce nepřízvučných slabik grafická stránka jazyka: - tiskací a psací podoba
písmen ruské azbuky - slovní zásoba: - pozdravy - slova
да, нет, ты, я - členové rodiny - vazba у меня... - názvy
zvířat - slovesa – činnosti ve škole - školní pomůcky číslovky 1-20 - vybraná slovesa - názvy potravin - názvy
měst - gramatika: - časování slovesa жить - časování
vybraných pravidelných sloves – 3. os. č.j. - pravopis
číslovek - časování slovesa хотеть - množné číslo - 2, 3,
4 часа / 5 часов
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Ruský jazyk

8. ročník

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

ŠVP výstup
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
delším mluveným textům (pohádka) - čte
foneticky správně jednoduché texty z
učebnice, které obsahují známou slovní
zásobu - představí se, seznámí se - řekne, kdo
kde bydlí - představí členy své rodiny pojmenuje některá zvířata, barvy a některé
školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád
- zná grafickou podobu všech písmen azbuky
- pozdraví a rozloučí se - zodpoví otázky
týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště,

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 7. ročník -> - využívá správné pěvecké návyky - dodržuje
správnou intonaci a rytmus (podle dispozic)
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ŠVP výstup
rodina) - vyjádří přání a radost - zná pořadí
písmen v azbuce - používá slovník
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
delším mluveným textům (pohádka) - čte
foneticky správně jednoduché texty z
učebnice, které obsahují známou slovní
zásobu - představí se, seznámí se - řekne, kdo
kde bydlí - představí členy své rodiny pojmenuje některá zvířata, barvy a některé
školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád
- zná grafickou podobu všech písmen azbuky
- pozdraví a rozloučí se - zodpoví otázky
týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště,
rodina) - vyjádří přání a radost - zná pořadí
písmen v azbuce - používá slovník
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
delším mluveným textům (pohádka) - čte
foneticky správně jednoduché texty z
učebnice, které obsahují známou slovní
zásobu - představí se, seznámí se - řekne, kdo
kde bydlí - představí členy své rodiny pojmenuje některá zvířata, barvy a některé
školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád
- zná grafickou podobu všech písmen azbuky
- pozdraví a rozloučí se - zodpoví otázky
týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště,
rodina) - vyjádří přání a radost - zná pořadí
písmen v azbuce - používá slovník
- rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
delším mluveným textům (pohádka) - čte
foneticky správně jednoduché texty z

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Hudební výchova -> 7. ročník -> - reaguje pohybem na hudbu, kterou slyší využívá znalosti tanečních kroků, rytmu

<--

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou ostatních

<--

Český jazyk -> 8. ročník -> rozlišuje významové vztahy ve větě a v souvětí
tvoří spisovné tvary slov
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ŠVP výstup
učebnice, které obsahují známou slovní
zásobu - představí se, seznámí se - řekne, kdo
kde bydlí - představí členy své rodiny pojmenuje některá zvířata, barvy a některé
školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád
- zná grafickou podobu všech písmen azbuky
- pozdraví a rozloučí se - zodpoví otázky
týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště,
rodina) - vyjádří přání a radost - zná pořadí
písmen v azbuce - používá slovník

Závislost

Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám - rozumí mluvenému a písemnému textu (vztahujícímu
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
se k základním osobním a rodinným informacím, škole,
výslovností a reaguje na ně
bydlení), obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu
- v textech odliší důležité informace od nedůležitých
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
- rozumí jednoduchým instrukcím, popisu cesty apod.
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
- řekne, co má rád a co rád dělá ve svém volném čase
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
- uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období,
vizuální oporu
datum
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
- řekne, kdo se kdy narodil, kolik je komu let
poslechových textech týkajících se každodenních
- popíše rozvrh hodin
témat
- popíše vnější i vnitřní vlastnosti osob
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Učivo
- zvuková stránka jazyka: - výslovnost hlásek odlišných
od ČJ - výslovnost přízvučných a nepřízvučných slabik výslovnost zvratné přípony -ся - intonace tázací věty s
a bez tázacího zájmena - intonace zvolání - grafická
stránka jazyka: - korelace mluvené a písemné formy
(ничего, счастье, его, счастливый, přípony -его, -ого)
- slovní zásoba: - slovesné vazby odlišné od ČJ - názvy
a pojmy základních geografických údajů RF - názvy
dnů, měsíců - vyjadřování časových údajů a data číslovky 20-100, 900, 1000 - názvy vyučovacích
předmětů - názvy vlastností, vazby spojené s popisem
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9. ročník

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

- popíše, kde se co nachází, orientuje se ve městě
- vyplní jednoduchý dotazník
- omluví se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání
- vyjádří radost, překvapení
- domluví si schůzku
- zeptá se a zodpoví dotazy týkající se bydliště
- orientuje se na mapě Ruské Federace
- zná základní geografické údaje týkající se Ruska a určí
jejich přibližnou polohu na mapě
- zná symboly RF (státní znak, vlajka, hymna)
- uvede základní formy lidových tradic a folkloru RF

člověka (Кто похож на кого? У него... как у...) kulturní památky - dopravní prostředky - gramatika: 3. pád podstatných jmen - skloňování zájmen
osobních, tázacích - pravopis číslovek, pořadové
číslovky - časování vybraných sloves - minulý čas
sloves - zájmena какой, какая, какие - vykání časování vybraných sloves - psaní záporné částice не zakončení podst. jmen pojících se s číslovkou 2, 3, 4

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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ŠVP výstup
- rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a
rodinným informacím, škole, bydlení),
obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu
- v textech odliší důležité informace od
nedůležitých - rozumí jednoduchým
instrukcím, popisu cesty apod. - řekne, co má
rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních
období, datum - řekne, kdo se kdy narodil,
kolik je komu let - popíše rozvrh hodin popíše vnější i vnitřní vlastnosti osob popíše, kde se co nachází, orientuje se ve
městě - vyplní jednoduchý dotazník - omluví
se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si
schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy týkající se
bydliště - orientuje se na mapě Ruské
Federace - zná základní geografické údaje
týkající se Ruska a určí jejich přibližnou
polohu na mapě - zná symboly RF (státní
znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy
lidových tradic a folkloru RF
- rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a
rodinným informacím, škole, bydlení),
obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu
- v textech odliší důležité informace od
nedůležitých - rozumí jednoduchým
instrukcím, popisu cesty apod. - řekne, co má

Závislost
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 9. ročník -> - využívá získaných znalostí a dovedností rozeznává hudebně výrazové prostředky - spojuje pohybovou činnost s
poslechovou

Hudební výchova -> 8. ročník -> - vyjádří pohybem různé taneční rytmy
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rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních
období, datum - řekne, kdo se kdy narodil,
kolik je komu let - popíše rozvrh hodin popíše vnější i vnitřní vlastnosti osob popíše, kde se co nachází, orientuje se ve
městě - vyplní jednoduchý dotazník - omluví
se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si
schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy týkající se
bydliště - orientuje se na mapě Ruské
Federace - zná základní geografické údaje
týkající se Ruska a určí jejich přibližnou
polohu na mapě - zná symboly RF (státní
znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy
lidových tradic a folkloru RF
- rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a
rodinným informacím, škole, bydlení),
obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu
- v textech odliší důležité informace od
nedůležitých - rozumí jednoduchým
instrukcím, popisu cesty apod. - řekne, co má
rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních
období, datum - řekne, kdo se kdy narodil,
kolik je komu let - popíše rozvrh hodin popíše vnější i vnitřní vlastnosti osob popíše, kde se co nachází, orientuje se ve
městě - vyplní jednoduchý dotazník - omluví
se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si

Závislost

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou ostatních
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schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy týkající se
bydliště - orientuje se na mapě Ruské
Federace - zná základní geografické údaje
týkající se Ruska a určí jejich přibližnou
polohu na mapě - zná symboly RF (státní
znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy
lidových tradic a folkloru RF
- rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a
rodinným informacím, škole, bydlení),
obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu
- v textech odliší důležité informace od
nedůležitých - rozumí jednoduchým
instrukcím, popisu cesty apod. - řekne, co má
rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních
období, datum - řekne, kdo se kdy narodil,
kolik je komu let - popíše rozvrh hodin popíše vnější i vnitřní vlastnosti osob popíše, kde se co nachází, orientuje se ve
městě - vyplní jednoduchý dotazník - omluví
se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si
schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy týkající se
bydliště - orientuje se na mapě Ruské
Federace - zná základní geografické údaje
týkající se Ruska a určí jejich přibližnou
polohu na mapě - zná symboly RF (státní
znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy
lidových tradic a folkloru RF
- rozumí mluvenému a písemnému textu

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Zeměpis -> 9. ročník -> - popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací

<--

Zeměpis -> 9. ročník -> - orientuje se na politické mapě světa
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(vztahujícímu se k základním osobním a
rodinným informacím, škole, bydlení),
obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu
- v textech odliší důležité informace od
nedůležitých - rozumí jednoduchým
instrukcím, popisu cesty apod. - řekne, co má
rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních
období, datum - řekne, kdo se kdy narodil,
kolik je komu let - popíše rozvrh hodin popíše vnější i vnitřní vlastnosti osob popíše, kde se co nachází, orientuje se ve
městě - vyplní jednoduchý dotazník - omluví
se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si
schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy týkající se
bydliště - orientuje se na mapě Ruské
Federace - zná základní geografické údaje
týkající se Ruska a určí jejich přibližnou
polohu na mapě - zná symboly RF (státní
znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy
lidových tradic a folkloru RF

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
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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
4
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný

41

Matematika

Matematika a její aplikace
Předmět matematika se v základním vzdělávání zaměřuje především na získávání vědomostí a dovedností,
které povedou žáka k získání schopností, pomocí nichž bude schopen efektivně řešit reálné problémové
situace. Primárním cílem předmětu matematika je rozvoj žákova logického myšlení a výchova žáka jako
člověka kriticky uvažujícího a volícího správné algoritmy řešení problémů.
Samotný proces vzdělávání žáků v předmětu matematika klade důraz na správné uchopení myšlenkových
postupů a pojmů matematiky a jejich vzájemných vztahů. Žáci jsou vyučujícími motivováni a názorně
vedeni k přesnému matematickému vyjadřování s porozuměním užívání těchto pojmů. Předmět
matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje jim tak
získat matematickou gramotnost.
Matematické problémy řešené ve vyučování matematiky jsou spojovány s reálnými situacemi a vedou žáky
ke schopnosti matematizovat reálné situace a posuzovat věrohodnost získaných výsledků. Žáci jsou
podporováni k opakovanému hledání řešení matematického problému a povzbuzováni k hledání chyb a
ověřování správnosti výsledků. Využíváním konkrétních námětů ze života žáků a seznamováním žáků
s algoritmy jejich řešení, vyučující budují kladný vztah žáků k matematice a vedou žáky k uvědomění si
významu a využití matematiky v jejich dalším vzdělávání i životě.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s
ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a
předmětu (specifické informace o předmětu umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy,
důležité pro jeho realizaci)
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah na 1. stupni je rozdělen do čtyř okruhů:
Čísla a početní operace - žáci si osvojují dovednost: provádět operaci, algoritmické porozumění a
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Integrace předmětů

Matematika
významové porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a
zaokrouhlováním.
Závislosti, vztahy a práce s daty - žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem
běžných jevů reálného světa. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů.
Geometrie v rovině a v prostoru - žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují
reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás. Učí se
porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy - žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života,
pochopit a analyzovat problém. Řešení úloh může být do značné míry nezávislé na znalostech a
dovednostech školské matematiky, zde je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí využívat prostředky
výpočetní techniky (kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů).
Žáci si ve výuce zároveň osvojují základy finanční gramotnosti , v modelových situacích a na příkladech má
žák prokázat porozumění hospodaření domácnosti (rozpočet domácnosti).
Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické
gramotnosti. Vzdělávací obsah zahrnuje čtyři tematické okruhy, které navazují na okruhy formulované pro
1. stupeň:
Číslo a proměnná – žáci porozumí pojmům přirozené číslo, celé a racionální číslo; důkladná znalost operací
s těmito čísly umožní žákům pochopit základní pojmy algebry, které jsou nezbytné pro práci s výrazy a
rovnicemi;
Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci porozumí základním pojmům statistiky a umí je aplikovat v úlohách
z běžného života, využívají tabulky, diagramy a grafy jednoduchých závislostí;
Geometrie v rovině a v prostoru – žáci se naučí základní orientaci v rovině a prostoru; dokážou popsat,
změřit a sestrojit daný geometrický útvar, spočítat obsahy, povrchy a objemy různých geometrických
útvarů v rovině a prostoru;
Nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení, jejich argumentační
dovednosti a dovednosti modelování v matematice.



Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - využívá matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech
kompetence žáků
- rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů a algoritmů
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Matematika
- vytváří si zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh)
- rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení, kombinatorické a logické myšlení
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- při řešení problému využívá vlastního úsudku a zkušeností, řešení si umí obhájit
- volí správný postup k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám
úlohy nebo problému
- kriticky myslí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
- při řešení při řešení problémů využívá kombinatorického a logického myšlení
- myslí abstraktně a exaktně osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů
Kompetence komunikativní:
Žák:
- vyjadřuje se přesně a stručně užíváním matematického jazyka včetně symboliky
- provádí zápisy při řešení úloh, zdokonaluje se v grafickém projevu
- vhodně komunikuje s vrstevníky a učiteli, dokáže naslouchat druhým lidem a rozumět jim
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- rozvíjí spolupráci při řešení problémových a aplikovaných úloh
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- prokazuje schopnost střídat role ve skupině
- dodržuje společensky dohodnutá pravidla chování
Kompetence občanské:
Žák:
- dodržuje povinnosti vyplývající ze školního řádu
- rozvíjí schopnost vcítit se do situace ostatních lidí
- zodpovědně se rozhoduje v dané situaci
- rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh
Kompetence pracovní:
Žák:
- při práci používá vhodné pracovní materiály a nástroje
- chrání své zdraví při zacházení s pracovními pomůckami
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Matematika
- využívá pracovní postupy, rozvíjí systematičnost, vytrvalost a přesnost
- umí kriticky zhodnotit svou práci
Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zapisuje a čte čísla 0 – 20

Číselný obor 0 – 20.

orientuje se na číselné ose

Číselný obor 0 – 20.

chápe vztahy mezi čísly, porovnává je a používá
symboly<>=

Počítání prvků v daném souboru, porovnávání podle
množství a velikosti

vytváří soubory s daným počtem prvků

Číselný obor 0 – 20.

provádí početní operace sčítání a odčítání s čísly 0 -20
bez přechodu desítky
provádí rozklad čísel na desítky a jednotky

Početní operace sčítání a odčítání do 20 bez přechodu
desítky.
Číselný obor 0 – 20.

sčítá a odčítá s přechodem desítky v oboru 0 – 20

Číselný obor 0 – 20.

řeší a tvoří slovní úlohy

Řešení slovních úloh vycházejících z reálných situací

posuzuje reálnost situaci

Číselný obor 0 – 20.

Učivo
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1. ročník

1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozeznává a pojmenovává rovinné útvary a tělesa
Rovinné útvary- čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
Tělesa – kvádr, krychle, koule, válec
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
geometrické útvary třídí podle velikosti a barev,
Rovinné útvary, tělesa. Vlevo, vpravo, pod, nad.
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v orientace v prostoru
realitě jejich reprezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

ŠVP výstup
orientuje se na číselné ose
orientuje se na číselné ose

Závislost
-->
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 2. ročník -> - se orientuje v prostoru /makro a
mikro/, zpřesňuje zrakové vnímání
Nápravy poruch učení -> 3. ročník -> - se orientuje v prostoru /makro a
mikro/, zpřesňuje zrakové vnímání
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ŠVP výstup
orientuje se na číselné ose

Závislost
-->

orientuje se na číselné ose

-->

geometrické útvary třídí podle velikosti a
barev, orientace v prostoru
provádí rozklad čísel na desítky a jednotky

-->
-->

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 4. ročník -> - se orientuje v prostoru /makro a
mikro/, zpřesňuje zrakové vnímání
Nápravy poruch učení -> 5. ročník -> - se orientuje v prostoru /makro a
mikro/, zpřesňuje zrakové vnímání
Nápravy poruch učení -> 5. ročník -> - zrakově diferencuje předměty dle
velikosti, barvy a tvaru
Prvouka -> 1. ročník -> - orientuje se v základních časových údajích (rok,
roční období) - charakterizuje jednotlivá roční období - pojmenuje části dne
- zná denní režim
2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
sčítá a odčítá s přechodem přes 10 v oboru čísel do 20

Učivo
Číselný obor 0 – 20.

spočítá prvky daného konkrétního souboru do 100.
(Umí spočítat po jedné a po deseti soubor s daným
počtem prvků do 100)
- sestaví skupinu s daným počtem prvků
- porovnává skupiny s daným počtem prvků
- chápe uspořádání čísel na číselné ose
- pozná a přečte a umí zapsat dané číslo
- sčítá a odčítá násobky 10
- sčítá a odčítá dvouciferné a jednociferné číslo zpaměti.

Číslo a početní operace – číselný obor 0- 100.

- provádí kontrolu výpočtu

Číslo a početní operace – číselný obor 0- 100

Číslo a početní operace – číselný obor 0- 100.
Číslo a početní operace – číselný obor 0- 100 Zápis
čísla v desítkové soustavě.
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operace s přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

2. ročník
- seznámí se s používáním závorek
- seznámí se s písemným sčítáním a odčítáním v oboru
čísel do 100
- dbá na správný zápis písemného sčítání
- umí řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do číselný obor 0 - 100
100
- užívá vztahu o n-více(méně) k řešení slovních úloh
- znázorňuje příklady násobení a dělení v oboru
Číselný obor 0- 100, násobilka, tabulky
násobilek
- určí násobky daného čísla a vyznačí je na číselné ose,
pracuje s tabulkou násobení
- zautomatizuje si násobení a dělení v oboru násobilek
- procvičuje početní operace formou doplňování tabulek
rozpozná čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
Geometrie v rovině a prostoru

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje - kreslí rovné, křivé a lomené čáry
Základní útvary v rovině
délku úsečky
- vymodeluje bod v prostoru
- vymodeluje úsečku
- narýsuje úsečku pomocí krajních bodů
- modeluje přímku
- rýsuje přímku
- rýsuje přímku s danými body
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje - změří a odhaduje délku úsečky v cm
Základní útvary v prostoru
délku úsečky
- rýsuje úsečku dané délky v cm
- zná různé jednotky délky- užívá různých stavebnic ke
stavbám podle obrázků
- modeluje tělesa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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2. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

ŠVP výstup
- změří a odhaduje délku úsečky v cm - rýsuje
úsečku dané délky v cm - zná různé jednotky
délky- užívá různých stavebnic ke stavbám
podle obrázků - modeluje tělesa

Závislost
-->

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 3. ročník -> - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná
princip štafetového běhu - uběhne 60 m - zná taktiku při běhu na delší
vzdálenost, při běhu terénem s překážkami - zvládne skákat do dálky nacvičí správnou techniku skoku z místa - účastní se atletických závodů
3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte zapisuje,porovnává přirozená čísla do 1000,užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti, vytváří konkrétní
soubory ,řeší slovní úlohy na porovnání

Učivo
Číslo a početní operace Obor přirozených čísel.
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3. ročník

číselné ose
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose

Zápis čísla v desítkové soustavě

užívá automaticky spojů, provádí zpaměti jednoduché
početní operace, řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k
násobení a dělení

Násobilka

využívá komutativnost a asociativnost počítání

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

- orientuje se v čase,provádí jednoduché převody
jednotek času
- doplňuje tabulky schemata popisuje jednoduché
závislosti z praktického života

Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti a jejich
vlastnosti Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády Zápis
čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa, teploměr, model)

rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní útvary –
Geometrie v rovině a prostoru Základní útvary v
modely, porovná velikost útvarů, odhaduje a měří délku rovině Základní útvary v prostoru
úsečky, rozezná, popíše jednoduchá tělesa, nachází v
realitě rovinné útvary a tělesa
zaokrouhluje čísla

Zaokrouhlování čísel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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3. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

ŠVP výstup
užívá automaticky spojů, provádí zpaměti
jednoduché početní operace, řeší a vytváří
slovní úlohy vedoucí k násobení a dělení
rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní
útvary – modely, porovná velikost útvarů,
odhaduje a měří délku úsečky, rozezná,
popíše jednoduchá tělesa, nachází v realitě
rovinné útvary a tělesa
využívá komutativnost a asociativnost
počítání

Závislost
-->

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - zvládne koláž, frotáž - výtvarně zpracuje
přírodní materiál - nalepování,dotváření, tisk, otisk

-->

Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - sestavuje stavebnicové prvky - montuje a
demontuje stavebnici - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

<--

Český jazyk -> 3. ročník -> čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti
4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte a zapisuje čísla v daném oboru
porovnává čísla a znázorňuje je na číselné ose a jejich
úsecích,
rozkládá, zaokrouhluje a ukazuje čísla na číselné ose v
daném oboru

Učivo
Číselný obor od 0 do 1 000 000
Číselný obor od 0 do 1 000 000
Zaokrouhlování čísel.

134

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Matematika
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku

4. ročník
pamětně i písemně sčítá v daném oboru

Písemné algoritmy početních operací

písemně násobí jednociferným a dvojciferným
činitelem, písemně dělí jednociferným číslem
účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s
použitím kalkulátoru)
využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
porovnává, čte, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem
vymodeluje či jinak znázorní část celku, vyjádří část
celku zlomkem
řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje početní
operace sčítání, odčítání, násobení a dělení

Písemné algoritmy početních operací
Přirozená čísla Písemné algoritmy početních operací
Práce s kalkulátorem
Vlastnosti početních operací
Zlomky
Zlomky
Slovní úlohy

provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací Odhad a kontrola výsledku
(sčítání a jeho kontrola záměnou sčítanců, odčítání a
jeho kontrola sčítáním, dělení a jeho kontrola
násobením);
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
Základní útvary v rovině
trojúhelník, obdélník, kružnici)
pozná a narýsuje pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník

narýsuje rovnoběžné, různoběžné a kolmé přímky
pomocí trojúhelníku s ryskou

Vzájemná poloha dvou přímek

sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná úsečky podle
délky

Grafické sčítání a odčítání úseček

určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku

Obvod mnohoúhelníku
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lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

sečtením délek jeho stran
narýsuje přímku, vyznačí polopřímku

Přímka a polopřímka

měří úsečky, využívá vhodné jednotky délek a převodní
vztahy mezi nimi

Délka úsečky; jednotky délky a jejich převody

určí pomocí čtvercové sítě obsah a obvod obdélníku,
Obvod a obsah obrazce
čtverce a trojúhelníku, používá základní jednotky
obsahu a obvodu
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově Osová souměrnost rovinného útvaru
souměrné útvary
určuje souřadnice bodu ve čtvercové síti

Čtvercová síť

pozná základní obrazce v prostoru (kvádr, krychle,
jehlan, koule, kužel, válec

Základní obrazce v prostoru

využívá úsudek pro řešení jednoduchých slovních úloh a Slovní úlohy Číselné a obrázkové řady
problémů

vytvoří na základě textu tabulku a sloupcový graf, doplní Vytváření tabulky, sloupcový graf
chybějící údaje do strukturované tabulky
provádí a zapisuje jednoduchá pozorování
Zásady sběru a třídění dat
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, trojúhelník, obdélník, kružnici)

Závislost
-->

řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje
početní operace sčítání, odčítání, násobení a
dělení

<--

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - trhá, lepí, stříhá, mačká, různý materiál a
vytváří podle své představivosti výrobky - seznámí se při činnosti s různým
materiálem s prvky lidových tradic - vybírá vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - seznámí se s různými
druhy stehu - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu (dle svých
schopností a možností)
Český jazyk -> 4. ročník -> čte plynule s porozuměním - texty přiměřeného
rozsahu

5. ročník








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

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

5. ročník

využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
čte, zapisuje, porovnává čísla do milionu i přes milion
zobrazí číslo na číselné ose
zapíše číslo v desítkové soustavě
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
osvojené početní operace v celém oboru přirozených operace v celém oboru přirozených čísel
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě
formě zlomku
zlomku.
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
porovná, sčítá, odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
jmenovatelem v oboru kladných čísel
v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na přečte zápis desetinného čísla a vyznačí desetinné číslo
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
na číselné ose
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
chápe význam znaku „-” pro zápis celého záporného
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
ose
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
diagramy
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
obdélník, trojúhelník a kružnice), užívá jednoduché
jednoduché konstrukce
konstrukce
orientuje se v základních útvarech v prostoru
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
obvod mnohoúhelníku
jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
sestrojí kolmice a rovnoběžky
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá

Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení
Číslo a početní operace, obor přirozených čísel, zápis
čísla v desítkové soustavě, číselná osa
Zaokrouhlování

Zápis, grafické znázornění, řešení slovních úloh z
praktického života
Zápis celku, zlomku
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Zápis desetinného čísla
Záporná čísla

Statistické údaje a jejich reprezentace
Jednoduché tabulky a diagramy
Konstrukce a znázornění základních rovinných útvarů,
základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan,
koule, kužel, válec
Grafický součet a rozdíl úseček, obvod
mnohoúhelníku, lomená čára
Konstrukce kolmic a rovnoběžek
Obsah obrazců pomocí čtvercové sítě, základní
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užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

základní jednotky obsahu
jednotky obsahu
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově Osově souměrné útvary, osa souměrnosti
souměrné útvary a určí osu souměrnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

ŠVP výstup
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice),
užívá jednoduché konstrukce orientuje se v
základních útvarech v prostoru

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 5. ročník -> - vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu seznámí se se základy aranžování a využití samorostů - využívá při tvořivých
činnostech s různým materiálem s prvky lidových tradic - seznámí se s
tkaním, háčkováním a volí vhodná nástroje podle použitého materiálu dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu (dle svých schopností a možností)
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
přesností, účelně využívá kalkulátor
- provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a
písemně
- provádí odhady a kontrolu výpočtů
- zaokrouhluje
- umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - vyvozuje vzájemné vztahy mezi čísly
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení
úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
- rozlišuje druhy čar
- používá technické písmo k popisu geometrických
útvarů
- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka
- rýsuje lineární útvary
- využívá potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

- převádí jednotky délky
- umí vypočítat obvod rovinného obrazce
- umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
- čte a zapisuje desetinná čísla
- umí zobrazit des. číslo na číselné ose
- porovnává a zaokrouhluje des. čísla
- provádí početní operace s des. čísly
- převádí jednotky

Učivo
Přirozená čísla. - čtení a zápis čísla v desítkové
soustavě - zobrazení na číselné ose - početní operace v
oboru přirozených čísel

Číselné a logické řady

Základní pravidla rýsování. - druhy čar, technické
písmo Geometrické útvary v rovině. - rovina, bod,
úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, kruh, čtverec,
obdélník

Geometrické útvary v rovině. - trojúhelník, čtverec,
obdélník, kružnice, kruh
Geometrické útvary v rovině. - převody jednotek obvod mnohoúhelníků - obvod čtverce a obdélníku obsah čtverce a obdélníku
Desetinná čísla. - čtení a zápis v desítkové soustavě zobrazení na číselné ose - porovnávání a
zaokrouhlování - početní operace - převody jednotek

140

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Matematika

6. ročník

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
- rozumí pojmu
- narýsuje a změří daný úhel
- umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu
- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
- provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních
i minutách)
- pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí
využít jejich vlastností
- rozumí pojmu mnohoúhelník,
- umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a pravidelný
osmiúhelník
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve - pozná shodné útvary a útvary osově souměrné
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrný útvar
souměrnosti
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
- zná pojem násobek, dělitel
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
- umí použít znaky dělitelnosti
- rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené
- rozloží číslo na součin prvočísel
- určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího
společného násobku a největšího společného dělitele
- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v N
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich
vlastností
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
- pojmenuje , znázorní a správně užívá základní pojmy
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
(strana, výška,vnitřní a vnější úhly)
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
- umí sestrojit těžnice, výšky trojúhelníku
- umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
- zná jednotky obsahu, umí je převádět
základních rovinných útvarů
- umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

- charakterizuje krychli a kvádr
- využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti

Úhel a jeho velikost. - pojem, rýsování a přenášení
úhlu - osa úhlu - jednotky velikosti úhlu a měření
velikosti úhlu - ostrý, tupý, pravý a přímý úhel početní operace s velikostmi úhlů - vrcholové a
vedlejší úhly - mnohoúhelníky – pojem, pravidelný
šestiúhelník, pravidelný osmiúhelník (konstrukce,
obvod)

Osová souměrnost. - osová souměrnost - shodné
útvary - osově souměrné útvary
Dělitelnost přirozených čísel. - násobek, dělitel, znaky
dělitelnosti - prvočíslo, číslo složené - společný
násobek, společný dělitel

Trojúhelník. - pojem, druhy - vnitřní a vnější úhly
trojúhelníku - těžnice, výšky - kružnice opsaná,
vepsaná

Obsah čtverce a obdélníku. - jednotky obsahu - obsah
čtverce a obdélníku - obsah složitějších obrazců (s
využitím znalostí obsahu čtverce a obdélníku)
Krychle a kvádr - síť krychle a kvádru - volné
rovnoběžné promítání Povrch a objem krychle a
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M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině

krychle a kvádru
kvádru. - jednotky povrchu a objemu - povrch krychle,
- narýsuje síť krychle a kvádru, vymodeluje tato tělesa
kvádru - objem krychle, kvádru
- načrtne a sestrojí krychli a kvádr ve volném
rovnoběžném promítání
- užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí
- odhaduje a vypočítá objem krychle a kvádru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ŠVP výstup
- převádí jednotky délky - umí vypočítat
obvod rovinného obrazce - umí vypočítat
obsah čtverce a obdélníku
- převádí jednotky délky - umí vypočítat
obvod rovinného obrazce - umí vypočítat
obsah čtverce a obdélníku
- převádí jednotky délky - umí vypočítat
obvod rovinného obrazce - umí vypočítat
obsah čtverce a obdélníku

- rozumí pojmu - narýsuje a změří daný úhel umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu
- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů - provádí

Závislost
-->

-->

-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 6. ročník -> - používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený
model planety Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a
základních tvarů zemského povrchu
Zeměpis -> 6. ročník -> - používá různé druhy plánů a map, umí je
orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek - seznámí se se
znázorněním výškopisu a polohopisu na mapách
Fyzika -> 6. ročník -> - ovládá značky a jednotky základních veličin - vyjádří
hodnotu veličiny a přiřadí jednotku - změří délku tělesa, výsledek zapsat a
vyjádřit 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 zapsat výsledek - z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s
porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s tabulkami
Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl mezi náčrtem a výkresem
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početní operace s velikostmi úhlů (ve
stupních i minutách) - pozná dvojice
vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí využít
jejich vlastností - rozumí pojmu
mnohoúhelník, - umí sestrojit pravidelný
šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník
- pozná shodné útvary a útvary osově
souměrné - načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru v osové souměrnosti
- zná jednotky obsahu, umí je převádět - umí
vypočítat obsah čtverce a obdélníku
- rozlišuje druhy čar - používá technické
písmo k popisu geometrických útvarů - užívá
a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka
- rýsuje lineární útvary - využívá potřebnou
matematickou symboliku

Závislost

Výchovné a vzdělávací strategie

-->

Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl mezi náčrtem a výkresem

-->

Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl mezi náčrtem a výkresem
Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl mezi náčrtem a výkresem

-->

Matematika

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu - převádí zlomky na des. čísla a naopak
a odmocninu
- porovnává zlomky
- provádí početní operace s rac. čísly
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,

Učivo
Racionální čísla. - čtení a zápis zlomku - vztah mezi
zlomky a des, čísly - zobrazení na číselné ose převrácený zlomek - smíšené číslo - početní operace složený zlomek
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7. ročník

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
deset. číslem, procentem
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru rac. čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
- rozlišuje kladná a záporná čísla
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu - umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i
a odmocninu
svislé číselné ose
- chápe pojem opačné číslo
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
- určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel geometrický význam
- provádí početní operace s celými čísly
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru celých čísel
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o - pozná shodné útvary
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
- užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrnosti
souměrný útvar
- určí středově souměrný útvar
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
- umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) - dělí celek na části v daném poměru
- pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
poměrem
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - rozumí a využívá pojmu - úměrnost
- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
M-9-2-02 porovnává soubory dat
- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí
úměrnosti

Celá čísla. - čtení a zápis čísla - zobrazení na číselné
ose - opačné číslo - absolutní hodnota - početní
operace

Trojúhelník. - shodnost trojúhelníků - trojúhelníková
nerovnost - konstrukce trojúhelníků

Středová souměrnost - sestrojení obrazu útvaru ve
středové souměrnosti
Poměr. - pojem - zvětšení a zmenšení v daném
poměru - rozdělení dané hodnoty v daném poměru měřítko

Přímá a nepřímá úměrnost. - úměrnost - přímá a
nepřímá úměrnost - trojčlenka - graf přímé a nepřímé
úměrnosti
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M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

7. ročník
- matematizuje reálné situace s využitím funkčních
vztahů

- chápe pojem 1%
Procenta. - pojem - základ, procentová část, počet
- užívá základní pojmy procentového počtu
procent - promile - slovní úlohy
- vyjádří část celku pomocí procent
- řeší slovní úlohy
- chápe pojem promile
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než celek)
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - umí charakterizovat pojem rovnoběžníku
Rovnoběžníky. - pojem - vlastnosti - rozdělení - rozlišuje různé typy rovnoběžníků
konstrukce - obvod a obsah rovnoběžníku - obsah
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
- umí sestrojit rovnoběžník
trojúhelníku Lichoběžník. - pojem - konstrukce - obvod
základních rovinných útvarů
odhaduje
a
vypočítává
obvod
a
obsah
rovnoběžníku
a obsah lichoběžníku
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku
- rozpozná a pojmenuje lichoběžník
- umí sestrojit lichoběžník
- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové - rozezná a pojmenuje hranol
Hranoly. - síť hranolů - volné rovnoběžné promítání
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
- načrtne a narýsuje síť hranolu
Povrch a objem hranolů - povrch a objem hranolu
- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
Logické a netradiční geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
kombinuje poznatky a dovednosti z různých oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ŠVP výstup
- chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentového počtu - vyjádří část celku
pomocí procent - řeší slovní úlohy - chápe
pojem promile - zaokrouhluje a provádí
odhady s danou přesností - řeší aplikační
úlohy na procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než celek)
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky - provádí početní operace
s rac. čísly - užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
deset. číslem, procentem - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru rac. čísel
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky - provádí početní operace
s rac. čísly - užívá různé způsoby

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok
daného složení. Vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku.

-->

Chemie -> 8. ročník -> Žák vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok
daného složení. Vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku.

-->

Chemie -> 8. ročník -> Žák používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech. Rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly, popíše umístění
protonů, elektronů a neutronů v atomu, uvede znaménko elektrického
náboje elektronu a protonu, vysvětlí pojmy valenční elektron, valenční
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kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
deset. číslem, procentem - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru rac. čísel
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky - provádí početní operace
s rac. čísly - užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
deset. číslem, procentem - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru rac. čísel
- chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentového počtu - vyjádří část celku
pomocí procent - řeší slovní úlohy - chápe
pojem promile - zaokrouhluje a provádí
odhady s danou přesností - řeší aplikační
úlohy na procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než celek)

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vrstva, protonové číslo, nukleonové číslo, popíše vztahy mezi počty protonů,
elektronů a neutronů v atomu.

-->

Chemie -> 8. ročník -> Žák rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a pojmy
užívá ve správných souvislostech. Rozliší chemickou značku prvku a
chemický vzorec sloučeniny, vyjádří složení chemické látky ze vzorce
sloučeniny, rozliší anionty, kationty a atomy, objasní pojem
elektronegativita a vyhledá elektronegativitu prvku v PSP, charakterizuje
základní typy vazeb a určí charakter chemické vazby podle elektronegativity,
používá značky a názvy vybraných chemických prvků (zejména prvků
hlavních skupin a významných zástupců kovů)

-->

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky - provádí početní operace
s rac. čísly - užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,

-->

Chemie -> 8. ročník -> Žák přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu. Zná
význam symbolů v chemické rovnici, umí zapsat slovně popsaný děj
chemickou rovnicí, umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S, …), dokáže
zformulovat zákon zachování hmotnosti, využije zákon zachování hmotnosti
při řešení jednoduchých úloh, přečte s porozuměním a zapíše jednoduché
chemické rovnice, opraví špatně vyčíslenou rovnici, dokáže vyčíslit
jednoduchou rovnici, rozlišuje pojmy látkové množství, molární hmotnost,
molární objem, koncentrace a provádí výpočty z chemických rovnic
Chemie -> 8. ročník -> Žák přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu. Zná
význam symbolů v chemické rovnici, umí zapsat slovně popsaný děj
chemickou rovnicí, umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S, …), dokáže
zformulovat zákon zachování hmotnosti, využije zákon zachování hmotnosti
při řešení jednoduchých úloh, přečte s porozuměním a zapíše jednoduché

147

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
ŠVP výstup
deset. číslem, procentem - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru rac. čísel
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky - provádí početní operace
s rac. čísly - užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
deset. číslem, procentem - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru rac. čísel
- rozlišuje kladná a záporná čísla - umí
zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné
i svislé číselné ose - chápe pojem opačné číslo
- určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe
její geometrický význam - provádí početní
operace s celými čísly - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru celých čísel
- pozná shodné útvary - užívá věty o
shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách - umí sestrojit
trojúhelník z daných prvků - dbá na kvalitu a
přesnost rýsování
- umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném
poměru - dělí celek na části v daném poměru

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
chemické rovnice, opraví špatně vyčíslenou rovnici, dokáže vyčíslit
jednoduchou rovnici, rozlišuje pojmy látkové množství, molární hmotnost,
molární objem, koncentrace a provádí výpočty z chemických rovnic

-->

Cvičení z matematiky -> 7. ročník -> - modeluje a zapisuje zlomkem část
celku - převádí zlomky na des. čísla a naopak - porovnává zlomky - provádí
početní operace s rac. čísly - užívá různé způsoby kvantitativníhovyjádření
vztahu celek – část přirozeným číslem, poměrem,zlomkem, deset. číslem,
procentem - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel

-->

Cvičení z matematiky -> 7. ročník -> - rozlišuje kladná a záporná čísla - umí
zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné ose - chápe
pojem opačné číslo - určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její
geometrický význam - provádí početní operace s celými čísly - analyzuje a
řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich využívá
matematický aparát v oboru celých čísel

-->

Cvičení z matematiky -> 7. ročník -> - pozná shodné útvary - užívá věty o
shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách - umí sestrojit
trojúhelník z daných prvků - dbá na kvalitu a přesnost rýsování - načrtne a
sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti

-->

Cvičení z matematiky -> 7. ročník -> - vyjádří poměr mezi danými hodnotami
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru - dělí celek na části v daném
poměru - pracuje s měřítky map a plánů - řeší modelováním a výpočtem
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- pracuje s měřítky map a plánů - řeší
modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem
- chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentového počtu - vyjádří část celku
pomocí procent - řeší slovní úlohy - chápe
pojem promile - zaokrouhluje a provádí
odhady s danou přesností - řeší aplikační
úlohy na procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než celek)
- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku rozlišuje různé typy rovnoběžníků - umí
sestrojit rovnoběžník - odhaduje a vypočítává
obvod a obsah rovnoběžníku - odhaduje a
vypočítá obsah trojúhelníku - rozpozná a
pojmenuje lichoběžník - umí sestrojit
lichoběžník - vypočítá obvod a obsah
lichoběžníku
- rozumí a využívá pojmu - úměrnost - využívá
trojčlenku při řešení slovních úloh - určí vztah
přímé a nepřímé úměrnosti - vyjádří funkční
vztah tabulkou, grafem, rovnicí matematizuje reálné situace s využitím
funkčních vztahů

Závislost

- rozlišuje kladná a záporná čísla - umí
zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné
i svislé číselné ose - chápe pojem opačné číslo
- určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe
její geometrický význam - provádí početní
operace s celými čísly - analyzuje a řeší

<--

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
situace vyjádřené poměrem - rozumí a využívá pojmu - úměra - využívá
trojčlenku při řešení slovních úloh - určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,rovnicí
Cvičení z matematiky -> 7. ročník -> - chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentovéhopočtu - vyjádří část celku pomocí procent - řeší slovní úlohy chápe pojem promile - zaokrouhluje a provádí odhady s danoupřesností řeší aplikační úlohy na procenta (i propřípad, že procentová část je většínež
celek)

-->

Cvičení z matematiky -> 7. ročník -> - charakterizuje pojem rovnoběžníku rozlišuje různé typy rovnoběžníků - sestrojí rovnoběžník - odhaduje a
vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku - odhaduje a vypočítá obsah
trojúhelníku - rozpozná a pojmenuje lichoběžník - sestrojí lichoběžník vypočítá obvod a obsah lichoběžníku - rozezná a pojmenuje hranol - načrtne
a narýsuje obraz tělesa v rovině - načrtne a narýsuje síť hranolu - odhaduje a
vypočítá povrch a objemhranolu

-->

Fyzika -> 7. ročník -> - rozhodne, zda je těleso v klidu čiv pohybu vzhledem k
okolí - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vůči jinému tělesu - změří
dráhu uraženou tělesem 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
Fyzika -> 6. ročník -> - ovládá značky a jednotky základních veličin - vyjádří
hodnotu veličiny a přiřadí jednotku - změří délku tělesa, výsledek zapsat a
vyjádřit 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 zapsat výsledek - z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s
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jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v
oboru celých čísel
- umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném
poměru - dělí celek na části v daném poměru
- pracuje s měřítky map a plánů - řeší
modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s tabulkami

<--

Zeměpis -> 6. ročník -> - používá různé druhy plánů a map, umí je
orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek - seznámí se se
znázorněním výškopisu a polohopisu na mapách

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
- rozlišuje pojmy umocňování a odmocňování
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu - určí druhou mocninu a odmocninu
a odmocninu
- užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech
- chápe pojem reálné číslo
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické - rozliší odvěsny a přepony
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh - rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty
a jednoduchých praktických problémů; využívá
- využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého
potřebnou matematickou symboliku
trojúhelníku
- umí využít poznatky ve slovních úlohách
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - definuje a sestrojí kružnici a kruh, vysvětlí vztah mezi
poloměrem a průměrem
- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice

Učivo
Druhá mocnina a odmocnina - pojem - čtení a zápis
druhých mocnin a odmocnin - určení druhých mocnin
a odmocnin - pojem reálného čísla
Pythagorova věta. - pojem - výpočet délek stran v
pravoúhlém trojúhelníku - užití Pythagorovy věty

Kruh, kružnice - vzájemná poloha přímky a kružnice vzájemná poloha dvou kružnic
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M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

8. ročník
- určí vzájemnou polohu dvou kružnic
- účelně používá tvar zápisu Ludolfova čísla (des. číslo,
zlomek)
- vypočítává obvod a obsah kruhu
- rozumí pojmu výraz
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných
- určí hodnotu číselného výrazu
- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
- umí dosadit do výrazu s proměnnou
- provádí početní operace s výrazy
- provádí početní operace s mnohočleny
- používá vzorce pro úpravu výrazů
- charakterizuje válec a kouli
- pracuje s půdorysem a nárysem válce a koule
- odhaduje a vypočítá povrch a objem válce a koule
- načrtne a sestrojí síť válce, válec vymodeluje
- načrtne obraz rotačního válce v rovině

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy - řeší aplikační slovní úlohy s využitím osvojených
s využitím osvojeného matematického aparátu
znalostí o kouli a válci, při řešení úlohy provede rozbor
úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku
- účelně využívá kalkulátor
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
- užívá a zapisuje vztah rovnosti
rovnic a jejich soustav
- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
- provádí zkoušku řešení
- matematizuje jednoduché reálné situace
- vyřeší daný problém aplikací získaných matematických
poznatků a dovedností
- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,
grafickou metodou)
- určí řešení rovnice
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
- matematizuje reálné situace využitím vlastností rovnic,

Kruh, kružnice. - délka kružnice - obsah kruhu

Výrazy. - číselné výrazy - proměnná - výrazy s
proměnnou - úpravy výrazů - násobení a dělení
mnohočlenů jednočlenem - násobení mnohočlenu
mnohočlenem - vzorce pro úpravu výrazů

Válec a koule
Povrch a objem válce a koule
Síť válce
Volné rovnoběžné promítání
Postup při řešení aplikační slovní úlohy

Lineární rovnice. - rovnost - lineární rovnice Slovní
úlohy. - slovní úlohy

Matematizace reálné situace s použitím proměnné
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8. ročník

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
při řešení onačí neznámou a sestaví rovnici
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel - posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří
ho zkouškou
- zdůvodní zvolený postup řešení
- ověří výsledek řešení
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá
různá řešení
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
- pomocí množiny všech bodů dané vlastnosti
Konstrukční úlohy. - jednoduché konstrukce - množiny
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
charakterizuje osu úhlu, osu úsečky a sestrojí je
všech bodů dané vlastnosti - konstrukční úlohy polohových a nepolohových konstrukčních úloh
- využívá Thaletovu kružnici při řešení úloh, sestrojí
Thaletova kružnice
tečnu ke kružnici z bodu vně kružnice
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
- sestrojí rovinné útvary dle zadaných prvků
Konstrukce rovinných útvarů: trojúhelníku,
- při řešení konstrukční úlohy provádí rozbor úlohy,
čtyřúhelníku, kružnice
náčrt, diskusi o počtu řešení, zapisuje postup konstrukce
s využitím matematické symboliky ( případně ji
kombinuje se slovním vyjádřením)
- narýsuje kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických
- zaznamená výsledky jednoduchých statistických
údajů. - základní statistické pojmy - základní
šetření do tabulek
charakteristiky statistického souboru
- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data v
grafech a tabulkách
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek - řeší kombinatorické úlohy úsudkem a vysvětlí způsob Kombinační úsudek v úlohách
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
- využívá při řešení netradičních geometrických úloh
Prostorová představivost
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých prostorovou představivost
tematických a vzdělávacích oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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8. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- užívá a zapisuje vztah rovnosti - řeší lineární
rovnice pomocí ekvivalentních úprav provádí zkoušku řešení - matematizuje
jednoduché reálné situace - vyřeší daný
problém aplikací získaných matematických
poznatků a dovedností - řeší slovní úlohy
(pomocí lineárních rovnic, úvahou, grafickou
metodou) - určí řešení rovnice
- matematizuje reálné situace využitím
vlastností rovnic, při řešení onačí neznámou a
sestaví rovnici - posoudí reálnost výsledku
řešené slovní úlohy a ověří ho zkouškou zdůvodní zvolený postup řešení - ověří
výsledek řešení - užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek, nalézá různá řešení
- rozlišuje pojmy umocňování a odmocňování
- určí druhou mocninu a odmocninu - užívá
druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech -

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok
daného složení. Vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku.

-->

Chemie -> 8. ročník -> Žák vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok
daného složení. Vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku.

<--

Fyzika -> 6. ročník -> - ovládá značky a jednotky základních veličin - vyjádří
hodnotu veličiny a přiřadí jednotku - změří délku tělesa, výsledek zapsat a
vyjádřit v různých jednotkách - změří hmotnost pevných a kapalných těles
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chápe pojem reálné číslo

Závislost

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

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

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
na sklonných a rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné
jednotce - změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného
válce a zapsat výsledek - z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s
porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s tabulkami
9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců)
- provádí početní operace s lomenými výrazy

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím
znalostí o lomených výrazech
- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými (metoda sčítací a dosazovací)
- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin. rovnic
- užívá a zapisuje vztah nerovnosti a znázorňuje ji na
číselné ose
- rozhodne, zda je daná závislost mezi dvěma
proměnnými funkcí, uvede příklady z běžného života
- určí definiční obor funkce, obor hodnot , funkční
honotu
- vyjádří lineární funkci, konstantní funkci, přímou a
nepřímou úměrnost tabulkou, rovnicí, grafem
- odhalí funkční vztah v textu úlohy

Učivo
Výrazy. - úpravy výrazů pomocí vzorců - rozklad výrazů
na součin - pojem lomený výraz - početní operace s
lomenými výrazy
Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Soustavy rovnic. - soustava dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými - slovní úlohy řešené pomocí
soustav lineárních rovnic - nerovnost

Funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, pojem funkce
- lineární funkce (přímá úměrnost) - kvadratická
funkce a nepřímá úměrnost - grafy funkcí

Funkční vztah
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využitím funkčních vztahů
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

9. ročník

- využívá znalostí o funkcích k řešení praktických úloh
- rozliší shodné a podobné útvary
- užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové - charakterizuje jehlan a kužel
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
- pracuje s půdorysem a nárysem jehlanu a kužele
- využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti
jehlanu a kuželu
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- odhaduje a vypočítá objem a povrch jehlanu a kužele
- využívá Pythagorovu větu při řešení metrických úloh v
rovině a v prostoru
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
- narýsuje síť jehlanu a kužele, vymodeluje tato tělesa
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles - načrtne a sestrojí jehlan ve volném rovnoběžném
v rovině
promítání
- načrtne kužel ve volném rovnoběžném promítání
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy - využívá podobnost při řešení slovních úloh, využívá
s využitím osvojeného matematického aparátu
měřítko mapy (plánu) k určení skutečných rozměrů a
naopak
- řeší aplikační slovní úlohy s využitím znalostí o tělesech
(jehlan, kužel), provede rozbor úlohy, náčrt a vyhodnotí
reálnost výsledku
- účelně využívá kalkulátor
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
- objasní a používá základní pojmy finanční matematiky
případ, že procentová část je větší než celek)
(jistina, úroková míra, úrok, úrokovací doba, daň,
inflace)
- vypočítá úrok z vkladu za jeden rok a daň z úroku
- získá základní informace o úvěrech a vkladech
- řeší aplikační úlohy na procenta
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek - řeší úlohy různým způsobem, zdůvodní optimální
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
- řeší úlohy na prostorovou představivost s využitím
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých poznatků a dovedností z jiných tematických a

Podobnost. - podobnost - věty o podobnosti
trojúhelníků
Jehlan a rotační kužel

Objem a povrch jehlanu a kužele

Sítě jehlanu a kužele
Volné rovnoběžné promítání

Podobnost v úlohách z praxe

Základy finanční matematiky - peníze, inflace finanční produkty - úročení

Optimalizace řešení úloh

Aplikovaná matematika
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Matematika
tematických a vzdělávacích oblastí

9. ročník
vzdělávacích oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

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
1
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
1
Povinný

3

Informatika
Informační a komunikační technologie
Předmět Informatika umožňuje všem žákům získat mírně pokročilé dovednosti v ovládání výpočetní
techniky, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i
v praktickém životě. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a
práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou a textem. Všechny tyto nástroje se
žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na internetu. Pro vzájemnou komunikaci
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Informatika
a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru
umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se
jejich součástí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti „Informační a komunikační
předmětu (specifické informace o předmětu technologie“. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat
důležité pro jeho realizaci)
základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané
informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému
užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce
s grafikou a textem. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí
vyhledávat na internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou
poštu. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve
všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jejich součástí.
Předmět se vyučuje 1 hodinu týdně od 4. do 5. ročníku ve třídách bez RVJ, a pouze v 5. ročníku ve třídách s
RVJ. Na 2. stupni se vyučuje 1 hodinu týdně v 9. ročníku (u tříd s RVJ i bez RVJ). Výuka probíhá v odborné
učebně IT. V předmětu jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy – český jazyk, cizí jazyk, matematika,
přírodověda, výtvarná výchova a vlastivěda . Výuka probíhá v odborné učebně IT. Žáci jsou z důvodu větší
efektivity výuky rozděleni do dvou skupin (cca 15 žáků ve skupině).
Integrace předmětů
 Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
- využívá svých poznámek při praktických úkolech
- učí se pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
- objevuje samostatně možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě
- volí různé postupy
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat
s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- řeší takové úlohy, které vedou k tvořivému přístupu při jejich řešení
- plánuje úkoly a postupy
Kompetence komunikativní:
Žák:
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Informatika
- využívá pro komunikaci na dálku vhodné technologie, některé práce odevzdává prostřednictvím
elektronické pošty
- dodržuje při komunikaci vžité konvence a pravidla
- řeší problémové úlohy rozvíjející tvořivost
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- je přizván k hodnocení prací
- učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních
- při vzájemné komunikaci je veden k ohleduplnosti a taktu
- snaží se pochopit, že každý člověk je různě chápavý a zručný
- je veden k tomu, aby poradil spolužákům
Kompetence občanské:
Žák:
- se seznamuje s vazbami na legislativu a obecné morální zákony: počítačové pirátství, autorská práva,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla, dodržuje tato pravidla při práci na PC
- využívá kritické myšlení při zpracovní informací, přemýšlí nad obsahem sdělení, ke kterému se může
dostat prostřednictvím internetu
- vyjadřuje své názory a náměty, podělí se o své zkušenosti
Kompetence pracovní:
Žák:
- využívá počítač pro vyhledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- dokončuje práci v dohodnuté kvalitě a termínech
Informatika

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník







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



RVP výstupy
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dodržuje zásady při práci s počítačem, vytváří si
správné návyky
- zapne a vypne počítač
- přihlásí se do počítačové sítě a odhlásí se z ní

Učivo
Co je to počítač - historie PC, využití - bezpečnost
práce a prevence zdravotních rizik při dlouhodobém
použití výpočetní techniky

- vysvětlí pojem hardware, pojmenuje nejběžnější
součásti a zařízení počítače
- dodržuje zásady bezpečnosti v souvislosti se
zdravotními riziky spojenými s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky
- vysvětlí význam pojmu software
- používá výukové programy

HW - Hardware - skříň - procesor, pevný disk( HDD
),operační paměť (RAM ), základová deska, zdroj
mechanický (disketová, CD, DVD) - periférieklávesnice, myš, monitor, tiskárna, skener,
reproduktory
SW - software - programy, operační systémy - výukové
programy

- ovládá klávesnici a myš, zná význam nejdůležitějších
kláves a umí je využívat
- pohybuje se v textu
- ovládá myš-klik, výběr, tažení, "dvojklik"

- klávesnice - části klávesnice - myš- pravé a levé
tlačítko - pojmy-klik, "dvojklik", uchopení, tažení

- pracuje s programem "malování"
- dokáže nakreslit a uložit obrázek

- grafika - program "malování" - uložení vytvořeného
obrázku - základní nástroje a možnosti nastavení
(tvary štětce, barvy, základní tvary) - internet - co to
je, kdy vznikl, jak funguje
- spustí okno internetového prohlížeče
- vznik, přenos a další zpracování informací v rámci
- nezaměňuje pojmy internet a web
společenského toku informací - elektronická pošta = e- dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat mail - spuštění -odeslání zprávy, napsání zprávy, čtení
zprávu, odeslat zprávu
došlých zpráv a mazání zpráv
- seznamuje se se základními pravidly e-mailové
komunikace
- na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu
- web - vztah k internetu - pohyb po webu (přes
- dokáže nastavit domovskou stránku
hypertextové odkazy, známá adresa, jednotlivá
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4. ročník

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

- dokáže uložit internetovou adresu do „Oblíbené" či
"Záložky“
- z webové stránky dokáže uložit obrázek

vyhledávání) - ukládání obrázku z webu multimediální využití počítače

- pracuje s programem malování, rozvíjí originalitu
- vytváření jednoduchých grafických objektů, činnosti
nápadů v grafickém programu
v programu „Malování“ - projektové aktivity
- vyhledává informace na téma - lidské aktivity a
problémy životního prostředí
- seznamuje se s kritickým přístupem k reklamě
- vyhledává rozdíly mezi informativním, reklamním
sdělením
- rozpozná základní orientační prvky v textu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ŠVP výstup
- pracuje s programem "malování" - dokáže
nakreslit a uložit obrázek

- pracuje s programem malování, rozvíjí
originalitu nápadů v grafickém programu vyhledává informace na téma - lidské aktivity
a problémy životního prostředí - seznamuje
se s kritickým přístupem k reklamě vyhledává rozdíly mezi informativním,

Závislost
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - rozeznává grafické techniky, zobrazuje
svoji fantazii a životní zkušenosti - hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření
nových prožitků - prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové
ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem - umí výtvarně zpracovat
přírodní materiály - nalepování, dotváření
Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - rozeznává grafické techniky, zobrazuje
svoji fantazii a životní zkušenosti - hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření
nových prožitků - prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové
ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem - umí výtvarně zpracovat
přírodní materiály - nalepování, dotváření
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reklamním sdělením - rozpozná základní
orientační prvky v textu
- vysvětlí pojem hardware, pojmenuje
nejběžnější součásti a zařízení počítače dodržuje zásady bezpečnosti v souvislosti se
zdravotními riziky spojenými s dlouhodobým
využíváním výpočetní techniky
- na webu dokáže vyhledat stránku o určitém
tématu - dokáže nastavit domovskou stránku
- dokáže uložit internetovou adresu do
„Oblíbené" či "Záložky“ - z webové stránky
dokáže uložit obrázek
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Anglický jazyk -> 4. ročník -> - vyhledá neznámá slova v obrázkovém slovníku

<--

Český jazyk -> 4. ročník -> vyhledává v písemném textu potřebné informace

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače - orientuje se v operačním systému Windows
a jeho nejběžnější periferie
- používá správné termíny
- změní vzhled pracovní plochy a nastaví spořič
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
obrazovky
hardware i software a postupuje poučeně v případě
- dokáže soubor zkopírovat, přemístit, smazat
jejich závady
- dokáže vytvořit zástupce programu a umístit ho na
plochu
- poznává význam užívání cizího jazyka
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a - pracuje s textovým editorem - vytvoří nový dokument,

Učivo
Operační systém Windows - stromová struktura prvky okna - pracovní plocha,hlavní panel - práce se
složkami a soubory

WORD - spuštění programu - otevření,uložení
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5. ročník

grafickém editoru

uloží ho, kopíruje text,formátuje,vloží obrázek

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

- spustí okno internetového prohlížeče
- využívá internet jako zdroj informací
- zná možnost ochrany dat před zneužitím, poškozením,
ztrátou
- používá slovník na internetu
- odhaluje klamavou reklamu
- vyhledává rozdíly mezi informativním a reklamním
sdělením

dokumentu - práce s
textem:psaní,úprava,opravy,zarovnání, změna
písma,automatické tvary,vkládání obrázkůúpravy,Word Art
INTERNET

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ŠVP výstup
- spustí okno internetového prohlížeče využívá internet jako zdroj informací - zná
možnost ochrany dat před zneužitím,
poškozením, ztrátou - používá slovník na
internetu - odhaluje klamavou reklamu vyhledává rozdíly mezi informativním a
reklamním sdělením
- pracuje s textovým editorem - vytvoří nový
dokument, uloží ho, kopíruje
text,formátuje,vloží obrázek

Závislost
-->

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Vlastivěda -> 4. ročník -> - seznámí se s významnýmí místy a kulturními
památky Mostu

Český jazyk -> 5. ročník -> vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je,
zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho spolužákům jako
mluvní cvičení nebo referát, záznam zapisuje do portfolia nebo čtenářského
deníku, řekne, jak na něj literární text (kniha) působí, jaký v něm vyvolala
dojem
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Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vyhledává informace a komunikuje prostřednictvím
informačních technologií, ověřuje věrohodnost
informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost

Učivo
- Vývojové trendy informačních technologií - Monitor,
klávesnice, myš, přídavná zařízení, základní deska,
procesor, operační paměť, zdroj, pevný disk, přídavné
karty, operační systémy, složky, soubory a programy Technologie CD-ROM, DVD, USB zařízení, paměťové
karty, notebook, tablet PC - Počítačové sítě - Internet
(internetové prohlížeče, internetové adresy,
hypertextové odkazy, vyhledávání a stahování dat na
internetu), hodnota a relevance informací a
informačních zdrojů na internetu, metody a nástroje
jejich ověřování, služby internetu (wikipedie,
facebook, YouTube, speciální portály, on-line
zpravodajství a časopisy, chat, internetové obchody,
elektronické bankovnictví, internetové rozhlasové a
televizní vysílání, webová alba) - Elektronická pošta (Emailová adresa, struktura elektronické zprávy,
způsoby práce s e-mailem, práce s e-mailem
prostřednictvím WWW služby, práce s e-mailem
prostřednictvím poštovního programu – Microsoft
Outlook
- ovládá práci s textovými a grafickými editory i
- Počítačová grafika - Rastrová grafika (velikost
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací,
obrázku, rastrové formáty a přípony souborů) uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro Vektorové programy (vektorová grafika, vektorové
práci s textem a obrazem, pracuje s informacemi v
grafické editory, změna grafického formátu) -
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pravidla pro práci s textem a obrazem
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě

souladu se zákony o duševním vlastnictví
- používá informace z různých informačních zdrojů a
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji, zpracuje a
prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Prohlížeče obrázků, převod obrázků na jiný typ, ořez
obrázku, změna velikosti, úpravy, přidávání efektů Digitální fotoaparát, princip digitálního fotografování,
motivové programy, digitální videokamera, skener Textový editor MS WORD - Vytvoření nového
dokumentu, jeho ukládání a otevírání, práce s textem,
odstavce, zarovnání, odsazení, obtékání textu,
WordArt, vkládání dalších tvarů, tvorba tabulek,
ohraničení a stínování, tabulátory, sloupcová sazba,
záhlaví a zápatí stránky, kontrola pravopisu Tabulkový procesor MS Excel - Prostředí Excelu,
vytváření tabulek, vzorce a výpočty v Excelu,
funkčnost vzorce po změně dat v tabulce, tvorba
grafu, úpravy grafu, formát buňky, řazení dat v
tabulce, tisk - Prezentační manager MS PowerPoint Programy pro tvorbu prezentací, druhy prezentací,
prostředí PowerPointu, zásady tvorby prezentace,
použití šablony, režimy zobrazení snímku, snímky, text
v prezentaci, grafika v PowerPointu, vložení zvuku a
videa do prezentace, nastavení efektů v prezentaci,
přechody snímků, spuštění prezentace, automatické
opakování prezentace - Prezentace informací na
webových stránkách - Zvuk a video v multimédiích Záznam zvuku, zvukový formát MP3, video a
multimediální soubory - Ochrana práv k duševnímu
vlastnictví, copyright, informační etika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

ŠVP výstup
- vyhledává informace a komunikuje
prostřednictvím informačních technologií,
ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost

Závislost
<--

- vyhledává informace a komunikuje
prostřednictvím informačních technologií,
ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost
- vyhledává informace a komunikuje
prostřednictvím informačních technologií,
ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich

<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Mediální výchova -> 7. ročník -> - rozlišuje základní funkce mediálních
sdělení: informovat, vzdělávat, získávat, bavit, kriticky hodnotí mediální
sdělení, rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a
kritického odstupu od nich, rozpoznává, co je ve sdělení nebezpečné a na co
si musí dát pozor - je citlivý vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o
společnosti (zejména menšinách) i jednotlivci, je citlivý vůči stereotypům v
obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení, rozlišuje informativní
a umělecký obsah, rozpozná komerční sdělení a ví, kde jsou ukrytá, dokáže
rozpoznat genderové stereotypy v médiích a - ví, jak vznikají zprávy a proč
jsou v různých médiích odlišné - je veden k rozeznávání platnosti a významu
argumentů ve veřejné komunikaci, pěstuje schopnost pochopení cílů a
strategií vybraných mediálních obsahů, osvojuje si základní principy vzniku
významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)
Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - ovládá základní funkce digitální techniky rozumí použitým pojmům a vhodně je používá - diagnostikuje a odstraňuje
základní problémy při provozu digitální techniky - ošetřuje digitální techniku
a chrání ji před poškozením
Český jazyk -> 9. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
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závažnost a vzájemnou návaznost
- ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací, uplatňuje základní
estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem, pracuje s informacemi v
souladu se zákony o duševním vlastnictví používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy
mezi údaji, zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

5.6 Prvouka
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
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka
Člověk a jeho svět
V předmětu Prvouka žáci pozorují a pojmenovávají věci, jevy a děje, pozorují vzájemné vztahy a souvislosti,
utvářejí si prvotní ucelený obraz světa, poznávají sebe i nejbližší okolí. Pozorují proměny přírody v průběhu
roku, orientují se v čase, poznávají časovou souslednost událostí. Seznamují se s lidskými výtvory, vnímají
svět kolem sebe, chápou soudobý způsob života s jeho přednostmi i problémy, chápou současnost jako
výsledek minulosti a východisko budoucnosti.
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Prvouka
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Prvouka se skládá z pěti tematických celků.
předmětu (specifické informace o předmětu První celek Místo, kde žijeme je zaměřen na aktivní poznávání nejbližšího okolí až po celou společnost s
důležité pro jeho realizaci)
cílem podnítit u žáků kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k
naší zemi.
Tematický celek Lidé kolem nás připravuje žáky pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi, směřuje od
prvotních poznatků a dovedností o naší kultuře a společnosti přes chápání odlišných kultur k
výchově občana demokratického státu.
Podstatou tematického celku Lidé a čas je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i
celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z
dostupných místních zdrojů.
Rozmanitost přírody je tematický okruh, ve kterém jsou žáci vedeni praktickým pozorováním okolní přírody
k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, v němž jsou všechny hlavní děje
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat.
Tematický celek Člověk a jeho zdraví připravuje žáky k převzetí odpovědnosti za své zdraví jako důležité
hodnoty v životě každého z nás.
Vyučovací předmět Prvouka je úzce spjat s předměty Čtení, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti. Je
zařazen jako povinný předmět od 1. do 3. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně
ve třídě, ale také ve městě a v přírodě (vycházky do okolí).
Integrace předmětů
 Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák:
- aktivně vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení propojení a systematizace je efektivně
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a vpraktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí a vytváří si komplexnější
pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy
- samostatně posuzuje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v
budoucnosti
- poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách,
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Prvouka
promyslí a naplánuje způsob řešení problému
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti k objevování různých variant
řešení
- samostatné řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
- činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně
- naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje a zapojuje se do diskuze
- využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci s okolním světem
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a pozitivně ovlivňuje kvalitu
společné práce
- přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
- přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými
při řešení daného úkolu
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení
- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
- chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti,
adaptuje se na změněné nebo nové pracovnípodmínky
- chrání své zdraví i zdraví druhých
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany kulturních a
společenských hodnot
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Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého - zná cestu do školy a zpět
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná - orientuje se v místě bydliště a okolí
nebezpečí v nejbližším okolí
- rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
- seznámí se se školním řádem
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
- rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, - jmenuje jednotlivé členy rodiny
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání - seznámí se s některými typy povolání a pracovních
a pracovních činností
činností
- pozná české mince a bankovky
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
- orientuje se v základních časových údajích (rok, roční
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
období)
přítomnosti a budoucnosti
- charakterizuje jednotlivá roční období
- pojmenuje části dne
- zná denní režim
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
- pozoruje proměny přírody v jednotlivých ročních
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
obdobích
- chová se ohleduplně k přírodě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
- pojmenuje odlišnosti rostlin, hub a živočichů
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
- uvádí příklady rostlin, hub a živočichů
organismů ve známé lokalitě

Učivo
Místo, kde žijeme - domov - škola - obec

Lidé kolem nás - rodina - chování lidí

Lidé kolem nás - rodina - chování lidí

Lidé a čas - orientace v čase, časový řád

Rozmanitost přírody - rostliny, houby, živočichové

Rozmanitost přírody - rostliny, houby, živočichové
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1. ročník

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek

- uplatňuje základní hygienické návyky v péči o lidské
tělo

Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - péče o zdraví osobní bezpečí - situace hromadného nebezpečí

- dodržuje zásady bezpečného chování ve škole, doma i Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - péče o zdraví na ulici
osobní bezpečí - situace hromadného nebezpečí
- zná základní pravidla bezpečného provozu z pohledu
chodce
- respektuje pokyny dospělých v případě situace
hromadného ohrožení

Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - péče o zdraví osobní bezpečí - situace hromadného nebezpečí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- pojmenuje odlišnosti rostlin, hub a živočichů
- uvádí příklady rostlin, hub a živočichů

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - pečuje o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání - pozoruje přírodu-kalendář přírody
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- pozoruje proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích - chová se ohleduplně k
přírodě

Závislost
-->

- pozoruje proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích - chová se ohleduplně k
přírodě
- orientuje se v základních časových údajích
(rok, roční období) - charakterizuje jednotlivá
roční období - pojmenuje části dne - zná
denní režim
- rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy jmenuje jednotlivé členy rodiny
- pozoruje proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích - chová se ohleduplně k
přírodě

-->

- rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy jmenuje jednotlivé členy rodiny
- pojmenuje odlišnosti rostlin, hub a živočichů
- uvádí příklady rostlin, hub a živočichů
- orientuje se v základních časových údajích
(rok, roční období) - charakterizuje jednotlivá
roční období - pojmenuje části dne - zná
denní režim

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - zvládne techniku malby vodovými
barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami - umí míchat barvy dovede používat různé druhy štětců dle potřeby - rozpoznává a
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy,objekty, tvary) zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev - rozliší teplé a studené
barvy
Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších

-->

Anglický jazyk -> 3. ročník -> - píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a
přečte je - pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a napíše je

-->

Anglický jazyk -> 4. ročník -> - přečte nahlas a srozumitelně krátký text
obsahující známou slovní zásobu
Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - zvládne techniku malby vodovými
barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami - umí míchat barvy dovede používat různé druhy štětců dle potřeby - rozpoznává a
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy,objekty, tvary) zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev - rozliší teplé a studené
barvy
Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - zvládne kresbu měkkým materiálem,
dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem
Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - pečuje o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání - pozoruje přírodu-kalendář přírody
Matematika -> 1. ročník -> provádí rozklad čísel na desítky a jednotky

<--

<-<--
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- seznámí se podrobněji se školním řádem

Učivo
Místo, kde žijeme - domov - škola - obec, okolní
krajina

- zná název obce, v níž žije
- pozná důležité instituce v obci

Místo, kde žijeme - domov - škola - obec, okolní
krajina

- rozlišuje přírodní prvky v okolní krajině
- přispívá ke zlepšení prostředí domova

Místo, kde žijeme - domov - škola - obec, okolní
krajina

- rozpozná příbuzenské vztahy v rozšířené rodině
- dokáže je pojmenovat
- zná role členů základní rodiny
- dodržuje pravidla slušného chování

Lidé kolem nás - rodina - soužití lidí, chování lidí právo a spravedlnost

- umí odvodit význam a potřebu jednotlivých povolání a
pracovních činností
- pozná hodnotu mincí, bankovek a odhadne cenu
základních potravin
- uvede příklad využití platební karty
- využívá časové údaje
- určuje čas, hodiny
- pojmenuje měsíce v roce
- pracuje podle slovního návodu
- rozlišuje současnost a minulost v životě člověka

Lidé kolem nás - rodina - soužití lidí, chování lidí právo a spravedlnost

Lidé a čas - orientace v čase - současnost, minulost v
našem životě

Lidé a čas - orientace v čase - současnost, minulost v
našem životě
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soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

- porovná proměny přírody v jednotlivých ročních
obdobích
- vysvětlí význam rovnováhy v přírodě a podmínky
života
- zdůvodní význam ochrany životního prostředí
- chrání přírodu
- pojmenuje základní znaky rostlin, hub a živočichů

- dokáže určit vlastnosti látek

- pečuje o své zdraví a tělo
- dodržuje správný režim dne
- využívá elementárních znalostí o lidském těle k
dodržování zdravotně preventivních návyků
- ovládá základní pravidla silničního provozu z pohledu
chodce

- zná pokyny a postup ochrany při mimořádných
událostech

Rozmanitost přírody - rostliny, houby, živočichové životní podmínky - rovnováha v přírodě - ohleduplné
chování v přírodě - ochrana přírody - látky a jejich
vlastnosti

Rozmanitost přírody - rostliny, houby, živočichové životní podmínky - rovnováha v přírodě - ohleduplné
chování v přírodě - ochrana přírody - látky a jejich
vlastnosti
Rozmanitost přírody - rostliny, houby, živočichové životní podmínky - rovnováha v přírodě - ohleduplné
chování v přírodě - ochrana přírody - látky a jejich
vlastnosti
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - péče o zdraví,
zdravá výživa - návykové látky - situace hromadného
nebezpečí
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - péče o zdraví,
zdravá výživa - návykové látky - situace hromadného
nebezpečí

Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - péče o zdraví,
zdravá výživa - návykové látky - situace hromadného
nebezpečí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- pojmenuje základní znaky rostlin, hub a
živočichů

Závislost
-->

- zná název obce, v níž žije - pozná důležité
instituce v obci

<--

- využívá časové údaje - určuje čas, hodiny pojmenuje měsíce v roce - pracuje podle
slovního návodu

<--

Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření - zaseje semena - provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o nenáročné rostliny
Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - zvládne techniku malby vodovými
barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami - umí míchat barvy dovede používat různé druhy štětců dle potřeby rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy,objekty, tvary) - zvládne
prostorovou techniku a rozfoukávání barev - rozliší teplé a studené barvy
Český jazyk -> 2. ročník -> plynule čte s porozuměním, potichu i nahlas užívá
správný slovní přízvuk jednoduše reprodukuje přečtené texty

3. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého - zná školní řád
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
nebezpečí v nejbližším okolí
školy, cestu na určené místo
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
- začlení svou obec (město) do příslušného kraje,
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
obslužnost centra ČR a popíše změny v nejbližším okolí,
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
obci
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
různým způsobem její estetické hodnoty a rozmanitosti
hodnoty a rozmanitost
přispívá ke zlepšení prostředí domova
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
- pojmenuje některé problémy dětí z neúplných rodin
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, nebo dětských domovů
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy, role rodinných
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
příslušníků a vztahy mezi nimi
nedostatkům
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání - odvodí význam a potřebu různých povolání a
a pracovních činností
pracovních činností
- vyjádří, co je to banka a co znamená, že je správcem
peněz
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
- využívá časové údaje při řešení situací v denním životě
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
- posoudí, proč je nutno památky chránit a
historické památky, významné události regionu,
nepoškozovat je
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
- pojmenuje rodáky, kulturní či historické památky,
místem, v němž žije
význačné události regionu
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o - umí pracovat podle slovního návodu, předlohy a
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
jednoduchého náčrtu

Učivo
Místo, kde žijeme - škola - domov - obec, místní
krajina - regiony ČR
Místo, kde žijeme - škola - domov - obec, místní
krajina - regiony ČR
Místo, kde žijeme - škola - domov - obec, místní
krajina - regiony ČR
Lidé kolem nás - právo a spravedlnost - soužití a
chování lidí - základní globální problémy - rodina kultura

Lidé kolem nás - právo a spravedlnost - soužití a
chování lidí - základní globální problémy - rodina kultura
Lidé a čas - orientace v čase, časový řád - současnost a
minulost v našem životě - regionální památky - báje,
mýty, pověsti
Lidé a čas - orientace v čase, časový řád - současnost a
minulost v našem životě - regionální památky - báje,
mýty, pověsti
Lidé a čas - orientace v čase, časový řád - současnost a
minulost v našem životě - regionální památky - báje,
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soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a
činnostech člověka, o lidském spol. soužití, zvycích a o
práci lidí
- porovnává na příkladech minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
- pozoruje, popíše, porovná viditelné proměny v
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
znaků
organismů ve známé lokalitě
- uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
jednoduchých nástrojů a přístrojů
přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
zdravotně preventivní návyky s využitím elementární
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
znalosti o lidském těle
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke
zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
- ovládá základní pravidla provozu z pohledu chodce a
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
cyklisty a dodržuje je
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a jiných
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
mimořádných událostech

mýty, pověsti

Rozmanitost přírody - látky a jejich vlastnosti - voda a
vzduch - půda, nerost, horniny
Rozmanitost přírody - látky a jejich vlastnosti - voda a
vzduch - půda, nerost, horniny
Rozmanitost přírody - látky a jejich vlastnosti - voda a
vzduch - půda, nerost, horniny

Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - partnerství a
rodičovství - základy sexuální výchovy - péče o zdraví,
zdravá výživa - návykové látky a zdraví - osobní
bezpečí - situace hromadného ohrožení
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - partnerství a
rodičovství - základy sexuální výchovy - péče o zdraví,
zdravá výživa - návykové látky a zdraví - osobní
bezpečí - situace hromadného ohrožení
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - partnerství a
rodičovství - základy sexuální výchovy - péče o zdraví,
zdravá výživa - návykové látky a zdraví - osobní
bezpečí - situace hromadného ohrožení
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo - partnerství a
rodičovství - základy sexuální výchovy - péče o zdraví,
zdravá výživa - návykové látky a zdraví - osobní
bezpečí - situace hromadného ohrožení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Prvouka

3. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

ŠVP výstup
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků - uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
- začlení svou obec (město) do příslušného
kraje, obslužnost centra ČR a popíše změny v
nejbližším okolí, obci
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
- zná školní řád - vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého bydliště a školy, cestu na

Závislost
-->

-->

<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření, zaseje semena - provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o nenáročné rostliny
Hudební výchova -> 3. ročník -> - pozná B Smetanu a A. Dvořáka - zná
některá jejich díla - poslechem rozezná hudeb. nástroje - pozná hudbu
vážnou, zábavnou a slavnostní
Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - správně stoluje a rozeznává vhodné
společenské chování
Český jazyk -> 3. ročník -> čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti
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ŠVP výstup

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

určené místo

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
1
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Předmět Přírodověda se opírá o vybrané poznatky z různých přírodovědných oborů. Ve výuce žáci získávají
takové vědomosti a dovednosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka a jim vytvořený svět i
prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Přírodověda se skládá z dvou tematických celků:
předmětu (specifické informace o předmětu
1. Rozmanitost přírody– žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, rozmanitost a
důležité pro jeho realizaci)
proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k uvědomění, že Země a život tvoří nedílný celek, ve
kterém má být vše v rovnováze a souladu, kterou může člověk snadno porušit a obtížně obnovit.
Poznávají a hledají důkazy o proměnách přírody, sledují vliv lidské činnosti na přírodu a hledají
možnosti, jak zlepšit přírodní prostředí.
2. Člověk a jeho zdraví– žáci poznávají sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti
s biologickými a fyziologickými potřebami. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy
života. Seznamují se s vývojem člověka od narození do dospělosti, co je pro nás vhodné nebo
nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, atd. Získávají poučení o zdraví a nemocech, prevenci
a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování, pomoc v životních situacích, včetně
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Uvědomují si
odpovědnost za své zdraví a bezpečnost za zdraví jiných lidí.
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Název předmětu

Přírodověda
Předmět Přírodověda je úzce spjat s Vlastivědou, Výtvarnou výchovou a Pracovními činnostmi. Vyučovací
předmět Přírodověda je zařazen jako povinný předmět od 4. do 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Integrace předmětů



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žák
- se orientuje ve světě informací, objevuje a poznává vše, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu
mohl uspět
Kompetence komunikativní:
Žák
- rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech, dokáže pojmenovat pozorované skutečnosti.
- je veden k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednaní, k bezproblémové komunikaci i v méně
běžných situacích, k přirozenému vyjadřovánípozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu prostředí
Kompetence sociální a personální:
Žák
- siutváří pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
Kompetence občanské:
Žák
- si vytváří ohleduplný vztah k přírodě a hledá možnosti aktivního uplatnění při její ochraně
- poznává a chápe rozdíly mezi kulturním a tolerantním chováním a jednáním lidí
Kompetence pracovní:
Žák
- dodržuje vymezená pravidla, používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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4. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a - roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků,
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
- koumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
regionů
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
- důvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
- nachází rozdíly a shody v přizpůsobení organismů
prostředí
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků - pozoruje a porovná viditelné proměny v přírodě v
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením jednotlivých ročních obdobích
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní - prakticky třídí org. do známých skupin.
projevy života na konkrétních organismech, prakticky - hovoří samostatně o přípravě živočichů a rostlin na
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
zimu.
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
- umí rozlišit některé rostliny podle diakritických znaků.
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu - rozlišuje základní orgány rostlin.
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
- pozná vybrané nerosty a horniny a vysvětlí příčiny
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu jejich zvětrávání
- založí jednoduchý pokus
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
- dokáže změřit hmotnost tělesa na vahách, měřit
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu objem měrným válcem, teplotu teploměrem, čas

Učivo
Společenstva živých organismů (společenství okolí
lidských obydlí, polí, vod a lesů)

Společenstva živých organismů (společenství okolí
lidských obydlí, polí, vod a lesů)

Příroda v jednotlivých ročních obdobích a její proměny

Příroda v jednotlivých ročních obdobích a její proměny

Příroda v jednotlivých ročních obdobích a její proměny
Neživá příroda ( horniny a nerosty)

Měření ( délka, hmotnost, teplota, čas)
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4. ročník
hodinami a stopkami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

ŠVP výstup
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě

Závislost
-->

- umí rozlišit některé rostliny podle
diakritických znaků. - rozlišuje základní
orgány rostlin.

-->

- umí rozlišit některé rostliny podle
diakritických znaků. - rozlišuje základní
orgány rostlin.

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - trhá, lepí, stříhá, mačká, různý materiál a
vytváří podle své představivosti výrobky - seznámí se při činnosti s různým
materiálem s prvky lidových tradic - vybírá vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - seznámí se s různými
druhy stehu - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu (dle svých
schopností a možností)
Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - zná základy péče o pokojové květiny - zná
rozdíl mezi setím a sázením - zná množení rostlin odnožemi a řízkováním zvolí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny - dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
Pracovní činnosti -> 5. ročník -> - zná základy péče o pokojové květiny - zná
rozdíl mezi setím a sázením - zná množení rostlin odnožemi a řízkováním seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogy, s alergiemi na
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ŠVP výstup

Závislost

Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rostliny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské činnosti a pozorování ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové a jiné rostliny - zvolí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a nářadí - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých schopností a možností)
5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
přírody, princip rovnováhy a nachází souvislosti mezi
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
konečným vzhledem přírody a činností člověka.
činností člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
- rozpozná základní vybrané nerosty a horniny
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
- popíše na příkladech význam energie pro život
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
- vysvětlí příčiny zvětrávání hornin a vznik půdy
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků - vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením souvislost s rozdělením času a střídání ročních období
času a střídáním ročních období
- umí se orientovat na globusu
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků - umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní - porovnává základní projevy života na konkrétních
projevy života na konkrétních organismech, prakticky organizmech, prakticky třídí org. do skupin. Umí
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
využívat klíče a atlasy

Učivo
Rozmanitost přírody - nerosty, horniny, energetické
suroviny, půda (hospodářsky významné horniny a
nerosty, člověk a energie, zvětrávání, vznik půdy)
Rozmanitost přírody - nerosty, horniny, energetické
suroviny, půda (hospodářsky významné horniny a
nerosty, člověk a energie, zvětrávání, vznik půdy)
Vesmír, Země - sluneční soustava, den a noc, roční
období
Vesmír, Země - sluneční soustava, den a noc, roční
období
Rostliny, houby, živočichové - znaky života, stavba
těla, význam Životní podmínky - teplotní pásy,
podnebí a počasí, význam ovzduší. Rovnováha v

182

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Přírodověda

5. ročník

jednoduché klíče a atlasy

přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organizmy.
Ochrana přírody - odpovědnost lidí, likvidace odpadu.
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
- nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organizmů
Rostliny, houby, živočichové - znaky života, stavba
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
prostředí
těla, význam Životní podmínky - teplotní pásy,
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
podnebí a počasí, význam ovzduší. Rovnováha v
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organizmy.
Ochrana přírody - odpovědnost lidí, likvidace odpadu.
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
- umí uvést příklady org. žijících v různých oblastech
Rostliny, houby, živočichové - znaky života, stavba
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
Evropy a světa
těla, význam Životní podmínky - teplotní pásy,
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka a rozlišuje podnebí a počasí, význam ovzduší. Rovnováha v
poškozovat
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organizmy.
podporovat nebo poškozovat
Ochrana přírody - odpovědnost lidí, likvidace odpadu.
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní - umí uvést příklady zásad ochrany životního prostředí Rostliny, houby, živočichové - znaky života, stavba
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
těla, význam Životní podmínky - teplotní pásy,
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
podnebí a počasí, význam ovzduší. Rovnováha v
účinně chránit
přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organizmy.
Ochrana přírody - odpovědnost lidí, likvidace odpadu.
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
- využívá poznatků o lidském těle
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo(základní stavba, vývoj
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
jedince, pohlavní rozdíly) - základy sexuální
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
výchovy(dospívání, biologické změny) - péče o zdraví,
výživa - osobní bezpečí - situace hromadného ohrožení
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a - zvládá základní funkce orgánových soustav
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo(základní stavba, vývoj
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života.
jedince, pohlavní rozdíly) - základy sexuální
uplatňuje
účelné
způsoby
chování
v
situacích
výchovy(dospívání, biologické změny) - péče o zdraví,
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
ohrožujících
zdraví
a
v
modelových
situacích
výživa - osobní bezpečí - situace hromadného ohrožení
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících
mimořádné
události
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
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ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho ochranou

Člověk a jeho zdraví - lidské tělo(základní stavba, vývoj
jedince, pohlavní rozdíly) - základy sexuální
výchovy(dospívání, biologické změny) - péče o zdraví,
výživa - osobní bezpečí - situace hromadného ohrožení

- ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

Člověk a jeho zdraví - lidské tělo(základní stavba, vývoj
jedince, pohlavní rozdíly) - základy sexuální
výchovy(dospívání, biologické změny) - péče o zdraví,
výživa - osobní bezpečí - situace hromadného ohrožení
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo(základní stavba, vývoj
jedince, pohlavní rozdíly) - základy sexuální
výchovy(dospívání, biologické změny) - péče o zdraví,
výživa - osobní bezpečí - situace hromadného ohrožení

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
na oprávněné nároky jiných osob
oprávněné nároky jiných osob

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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- využívá poznatků o lidském těle

Závislost
<--

- využívá poznatků o lidském těle

<--

- využívá poznatků o lidském těle

<--

- využívá poznatků o lidském těle

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 2. ročník -> - zvládá P-L orientaci na vlastním těle,
na ploše a druhé osobě
Nápravy poruch učení -> 3. ročník -> - zvládá P-L orientaci na vlastním těle,
na ploše a druhé osobě
Nápravy poruch učení -> 4. ročník -> - zvládá P-L orientaci na vlastním těle,
na ploše a druhé osobě
Nápravy poruch učení -> 5. ročník -> - zvládá P-L orientaci na vlastním těle,
na ploše a druhé osobě

5.8 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Vlastivěda

Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V rámci komplexní oblasti
předmět Vlastivěda vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, kultury a
dalších témat. Předmět Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Navazuje na získané poznatky v předmětu Prvouka. Propojení
této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí ve zvládání
novýchživotních situací a v přijímání nových rolí žáků v třídních kolektivech, napomáhá žákům při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky i při upevňování pracovníchnávyků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda se ve 4. ročníku rozděluje na tři tématické okruhy:
předmětu (specifické informace o předmětu Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas. V tématickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě
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Integrace předmětů

Vlastivěda
poznávání nejbližšího okolí, pochopit organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Prakticky
poznávají místní a regionální skutečnosti. Za pomocí vlastní zkušenosti i různých informačních pomůcek
získávají přehled o jednotlivých oblastech naší vlasti. Plněním zajímavých úkolů se u nich probouzí kladný
vztah k místu jejich bydliště, který se postupně rozvíjí v národnostní cítění..V tématickém okruhu Lidé
kolem nás si žáci postupně osvojí a upevní základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomí si
význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného
postavení mužů a žen. Seznámí se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, s problémy
globálního charakteru..V tématickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají,
jak a proč se čas měří, jak události v čase postupují, seznamují se s historií naší země, Zaměřují
se na historické událostí ve vlastním regionu.
Vyučovací předmět Vlastivěda je realizován ve 4. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně a v 5. ročníku
s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Hodiny porobíhají v kmennových třídách, ale lze využívat i práci s počítačovými vlastivědnými programy
v počítačové učebně. Předmět Vlastivěda nabízí žákům tvořivé činnosti, aktivní zapojení do výuky,
maximální propojení učiva s životní praxí. Výuka vychází z práce s různými informačními zdroji. Zadáváme
miniprojekty, které spojují několik tématických okruhů. Nabízíme herní činnosti s různými druhy map,
puzzle, osmisměrky, doplňovačky, křížovky. Připravujeme vycházky do okolí Mostu za památkami a
přírodními zajímavostmi. Plánujeme návštěvu knihovny, galerie,výstav. Využíváme encyklopedií, internet a
jiné informační zdroje.



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
kompetence žáků
- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje
- je veden k užívání správné terminologie a symboliky
- pracuje se slepou mapou, prakticky využívá buzolu, kompas
- samostatně pracuje a hodnotí své výsledky
- pracuje s časovou osou
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině

186

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Vlastivěda
- učí se získané informace využívat a třídit
- pracuje s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
- se učí zažívat úspěch
Kompetence komunikativní:
Žák:
- učí se různými způsoby vyjádřit estetické hodnoty
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- se učí naslouchat ostatním spolužákům
- ověřuje své výsledky, hodnotí sebe i své spolužáky
- je podněcován k argumentaci
- se zapojuje do diskuze a spoluvytváří podnětné prostředí
- srozumitelně formuluje své myšlenky
Kompetence sociální a personální:
Žák
- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
- odvodí význam apotřebu různých povolání a pracovních činností
- je veden k vytváření příjemné pracovní atmosféry a ovládání svého jednání
- interpretuje či prezentuje různé texty, obrazové materiály a jiné formy záznamů
- pracuje v heterogenních pracovních skupinách
Kompetence občanské:
Žák:
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně ve
státech Evropy)
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
- se podílí na utváření kritérií hodnocení činností
- chrání kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní:
Žák:
- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnává
minulost a současnost
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti svých spolužáků
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- plánuje své úkoly a postupy
- spolupracuje se spolužáky
Vlastivěda

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
- charakterizuje pojem nadmořská výška
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým - vyhledá na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera a
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo - vyhledá Prahu na mapě ČR, najde Most a své bydliště
pobytu vzhledem ke krajině a státu
na mapě
- zná název kraje a krajského města
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
- vyhledá ČR na mapě Evropy
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým - popíše rozdíl mezi podnebím a počasím
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
- charakterizuje podnebí ČR
přírodního, historického, politického, správního a
- rozliší pojmy povodí, rozvodí, úmoří
vlastnického
- vysvětlí rozdíl mezi jezerem a rybníkem
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, - orientuje se na mapě podle světových stran
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

- pozná, že Praha je hlavní město ČR

Učivo
Místo,kde žijeme - obec (město), místní krajina - části,
poloha v krajině, minulost a současnost

Místo,kde žijeme - obec (město), místní krajina - části,
poloha v krajině, minulost a současnost
- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch
a jeho tvary, půda, rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny
na život lidí, životní prostředí, orientace, světové
strany
- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch
a jeho tvary, půda, rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny
na život lidí, životní prostředí, orientace, světové
strany
- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR , surovinové
zdroje, výroba, služby a obchod
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4. ročník

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického

- vyhledá a přečte pověsti o založení Prahy
- vyjmenuje významné průmyslové podniky, kulturní a
vzdělávací instituce
- ukáže a najde na mapě střední, východní, severní,
západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko
- charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy (povrch,
poloha, hospodářství.....)
- vyhledá na mapě významná města a řeky a seznámí se
s průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech
- ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko
- pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
- ukáže a pojmenuje pohraniční pohoří
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
- ukáže a pojmenuje rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, nížiny v ČR
Evropy a polokoulí
- vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
- objasní význam globu a mapy
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým - objasní význam měřítka mapy
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
- nalezne a ukáže poledníky a rovnoběžky
přírodního, historického, politického, správního a
- pojmenuje základní geografické značky
vlastnického
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
- zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich - zná oficiální název ČR a správně ho píše
význam
- orientuje se ve státním uspořádáním ČR, pozná státní
symboly a chápe demokracií v ČR
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
- seznámí se s významnýmí místy a kulturními památky
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým Mostu
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se - pozná a vypráví některé regionální pověsti
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a

- zná některé postavy ze Starých pověstí českých

- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR , surovinové
zdroje, výroba, služby a obchod

- mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah,
grafika, vysvětlivky - naše vlast - domov, národ, státní
zřízení a politický systém, státní správa, samospráva,
státní symboly
- mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah,
grafika, vysvětlivky - naše vlast - domov, národ, státní
zřízení a politický systém, státní správa, samospráva,
státní symboly
Lidé kolem nás - soužití lidí - mezilidské vztahy,
obchod, firmy - vlastnictví - soukromé, veřejné,
osobní, společné
Náš region – moje město

Lidé a čas - regionální památky - péče o památky, lidé
a obory zkoumající minulost - báje, mýty, pověsti minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj - Orientace v
čase - dějiny jako časový sled událostí, časová přímka
Lidé a čas - regionální památky - péče o památky, lidé
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4. ročník

galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

- zná některé významné osobnosti a památná místa
českých dějin ČJS

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

- seznámí se s vládou prvních Přemyslovců,
Lucemburků, Habsburků

- umí popsat charakteristické rysy způsobu života v
pravěku, středověku a dnes

a obory zkoumající minulost - báje, mýty, pověsti minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj - Orientace v
čase - dějiny jako časový sled událostí, časová přímka
Lidé a čas - regionální památky - péče o památky, lidé
a obory zkoumající minulost - báje, mýty, pověsti minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj - Orientace v
čase - dějiny jako časový sled událostí, časová přímka
Lidé a čas - regionální památky - péče o památky, lidé
a obory zkoumající minulost - báje, mýty, pověsti minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj - Orientace v
čase - dějiny jako časový sled událostí, časová přímka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
- charakterizuje pojem nadmořská výška vyhledá na mapě a pojmenuje velké řeky,
jezera a rybníky v ČR a v blízkosti svého
bydliště a školy
- vyhledá ČR na mapě Evropy - popíše rozdíl
mezi podnebím a počasím - charakterizuje
podnebí ČR - rozliší pojmy povodí, rozvodí,

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 4. ročník -> čte plynule s porozuměním - texty přiměřeného
rozsahu

<--

Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z
1. období - dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu - zvládne
obtížnější práce s linií - užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v
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úmoří - vysvětlí rozdíl mezi jezerem a
rybníkem

Závislost

- seznámí se s významnýmí místy a kulturními
památky Mostu
- seznámí se s významnýmí místy a kulturními
památky Mostu

<--

- vyhledá a přečte pověsti o založení Prahy vyjmenuje významné průmyslové podniky,
kulturní a vzdělávací instituce - ukáže a najde
na mapě střední, východní, severní, západní a
jižní Čechy, Moravu a Slezsko - charakterizuje
jednotlivé oblasti podle mapy (povrch,
poloha, hospodářství.....) - vyhledá na mapě
významná města a řeky a seznámí se s
průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých
oblastech - ukáže na mapě Čechy, Moravu,
Slezsko - pojmenuje a ukáže na mapě
sousední státy

<--

<--

Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností v
návaznosti na komunikaci
Český jazyk -> 4. ročník -> volně reprodukuje text podle svých schopností,
tvoří vlastní literární text na dané téma
Informatika -> 5. ročník -> - spustí okno internetového prohlížeče - využívá
internet jako zdroj informací - zná možnost ochrany dat před zneužitím,
poškozením, ztrátou - používá slovník na internetu - odhaluje klamavou
reklamu - vyhledává rozdíly mezi informativním a reklamním sdělením
Český jazyk -> 4. ročník -> reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta

5. ročník








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

Učivo
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)

5. ročník

- seznámí se s letopočtem vzniku ČR
- pozná jméno prvního a současného prezidenta
- charakterizuje pojmy vláda, parlament, zákon
- najde na mapě ČR jednotlivé kraje
- popíše jejich polohu v ČR
- ukáže na mapě významná města, řeky apod. v
jednotlivých oblastech
- pozná významné průmyslové podniky v jednotlivých
oblastech
- navrhne možnosti zlepšení životního prostředí ve své
obci
- pozná významné zemědělské plodiny
- s pomocí mapy porovná hustotu osídlení, zalesnění,
průmysl jednotlivých oblastí
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo - orientuje se na mapě
pobytu vzhledem ke krajině a státu
- ukáže na mapě státy EU
- určí polohu státu k ČR, najde hlavní město
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
- charakterizuje povrch Evropy, podnebí Evropy,
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým hospodářství Evropy
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky - stručně charakterizuje státy EU
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života - vyhledá světadíly a oceány
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
- časově zařadí Velkou Moravu Přemyslovce, Jagelonce,
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi Habsburky
jevy
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
- pozná významné osobnosti a zařadí je do příslušného
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
období: Karel IV., Jan Hus, J.A.Komenský, Marie Terezie,
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí J.K.Tyl, T.G.Masaryk, V. Havel

- naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního
zřízení a politického systému ČR, státní správa a
samospráva, státní symboly
- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
zdroje, výroba, služby a obchod

- Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU,
cestování - mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky
- Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU,
cestování - mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky

- Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU,
cestování - mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky
Lidé a čas - současnost a minulost v našem životě –
proměny způsoby života, bydlení, předměty denní
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a
významné dny - orientace v čase -dějiny jako časový
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace
Lidé a čas - současnost a minulost v našem životě –
proměny způsoby života, bydlení, předměty denní
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a
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přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

5. ročník
významné dny - orientace v čase -dějiny jako časový
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace
- popíše rozdíly ve způsobu života v minulosti a dnes
- charakterizuje rysy způsobu života v pravěku,
středověku a dnes

Lidé a čas - současnost a minulost v našem životě –
proměny způsoby života, bydlení, předměty denní
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a
významné dny - orientace v čase -dějiny jako časový
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace

- popíše vznik Československé republiky, život za I.
Republiky

Lidé a čas - současnost a minulost v našem životě –
proměny způsoby života, bydlení, předměty denní
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a
významné dny - orientace v čase -dějiny jako časový
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace

- pozná a časově zařadí pojem I.republiky
- orientuje se ve významných událostech 20. století

Lidé a čas - současnost a minulost v našem životě –
proměny způsoby života, bydlení, předměty denní
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a
významné dny - orientace v čase -dějiny jako časový
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace

- pozoruje, srovnává věci a jevy kolem nás
- pozná pravidla slušného soužití a používá je

Lidé kolem nás - soužití lidí - mezilidské vztahy,
obchod, firmy - vlastnictví - soukromé, veřejné,
osobní, společné - kultura - podoby a projevy kultury,
kulturní instituce, masová kultura a subkultura

- orientuje se v zásadních pojmech kultury
Lidé kolem nás - soužití lidí - mezilidské vztahy,
- vysvětlí rozdíl mezi vlastnictvím soukromým, veřejným, obchod, firmy - vlastnictví - soukromé, veřejné,
osobním, společným
osobní, společné - kultura - podoby a projevy kultury,
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5. ročník

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

kulturní instituce, masová kultura a subkultura

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

ŠVP výstup
- charakterizuje povrch Evropy, podnebí
Evropy, hospodářství Evropy
- najde na mapě ČR jednotlivé kraje - popíše
jejich polohu v ČR - ukáže na mapě významná
města, řeky apod. v jednotlivých oblastech pozná významné průmyslové podniky v
jednotlivých oblastech - navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí ve své obci pozná významné zemědělské plodiny - s

Závislost
-->

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Anglický jazyk -> 5. ročník -> - v jednoduchém textu vyhledá požadovanou
informaci - vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a známého
textu
Hudební výchova -> 4. ročník -> - učí se další písně - dbá na správné dýchání
- rozšiřování hlasového rozsahu - pozná pojmy repetice , - napíše houslový
klíč
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pomocí mapy porovná hustotu osídlení,
zalesnění, průmysl jednotlivých oblastí
- časově zařadí Velkou Moravu Přemyslovce,
Jagelonce, Habsburky

Závislost

- pozoruje, srovnává věci a jevy kolem nás pozná pravidla slušného soužití a používá je

<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Český jazyk -> 5. ročník -> čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas, navrhne nadpis k textu, posoudí pravdivost/nepravdivost
tvrzení, vyhledá odpovědi na otázky
Český jazyk -> 5. ročník -> volně reprodukuje text podle svých schopností,
tvoří vlastní literární text na dané téma, napíše pohádku, povídku, bajku,
dotvoří ji obrázky, zhodnotí svůj text a diskutuje o něm

5.9 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis

Člověk a společnost
Podstatou vyučovacího předmětu Dějepis je zprostředkování základních poznatků o životě člověka
v minulosti a vedení žáků k pochopení historických dějů a jevů. Zároveň přivede žáky k uvědomění si jejich
významu pro současnost. Vede žáky k samostatné i skupinové práci, k samostatnému vyhledávání
informací z různých zdrojů, k jejich zpracování, srovnávání a také hodnocení. Žáci jsou motivováni
k utváření si vlastního názoru. Cílem předmětu je poznání minulosti a poučení se jak z pozitivních, tak
negativních událostí let minulých.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Dějepisné učivo je rozděleno do několika tematických okruhů:
předmětu (specifické informace o předmětu ČLOVĚK V DĚJINÁCH – oblast se vysvětlujevýznam zkoumání dějin a způsob získávání informací o dějinách;
důležité pro jeho realizaci)
vymezuje a charakterizuje historické prameny, historický čas a prostor.
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Název předmětu

Dějepis
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI – oblast popisuje vývoj člověka a lidské společnosti v pravěku.
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY – oblast seznamuje žáky s nejstaršími starověkými
civilizacemi a jejich kulturním odkazem. Věnuje se zejména Antickým státům. Informuje o stycích antického
Středomoří se střední Evropou.
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA – oblast definuje nový etnický obraz Evropy a utváření států ve
východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj; dále islám a islámské
říše ovlivňují Evropu (Arabové, Turci), učivo o počátcích české státnosti (Velká Morava a český stát, jejich
vnitřní vývoj a postavení v Evropě;učivo o počátcích a vývoji křesťanství, papežství, císařství a podstatou
křížových výprav;vysvětluje strukturu středověké společnosti a funkce jednotlivých vrstev; seznamuje s
kulturou středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost.
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY – oblast seznamuje žáky s učivem o renesanci a humanismu; o
husitství, reformaci a jejich šíření Evropou;vysvětluje příčiny, průběh a důsledky zámořských objevů a
počátky dobývání světa;definuje český stát a světové velmoci v 15. – 18. století, přibližuje barokní kulturu a
podstatu osvícenství.
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI – oblast definuje učivo o Velké francouzské revoluci a napoleonském období,
jejich vliv na Evropu a svět; seznamuje žáky se vznikem USA, industrializací a jejími důsledky pro společnost
a s ní související sociální otázkou; dále učivem o národních hnutích velkých a malých národů; utváření
novodobého českého národa,revolucích během 19. století jako prostředcích řešení politických, sociálních a
národnostních problémů; specifikuje nové politické proudy (konzervativismus, liberalismus,
demokratismus, socialismus), ústavu, politické strany, občanská práva a kulturní rozrůzněnost doby;
popisuje konflikty mezi velmocemi a vznik a podstatu kolonialismu.
MODERNÍ DOBA – oblast vysvětluje příčiny a průběh první světové války a její politické, sociální a kulturní
důsledky; nové politické uspořádání Evropy a úlohu USA ve světě; vznik Československa, jeho hospodářskopolitický vývoj a sociální a národnostní problémy; osvětluje mezinárodněpolitickou a hospodářskou situaci
ve 20. a 30. letech; vznik totalitních systémů – komunismus, fašismus, nacismus – a jejich důsledky pro
Československo a svět; obsahuje učivo druhé světové války, v rámci učiva o lidských právech představuje
podstatu holocaustu; věnuje se situaci v našich zemích, vystihuje formy domácího a zahraničního odboj;
shrnuje politické, mocenské a ekonomické důsledky války.
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT – oblast vysvětluje pojem studená válka a s ní spojené rozdělení světa
do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; jejich politické, hospodářské, sociální a
ideologické soupeření a vnitřní situaci v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnává s
charakteristikou západních zemí);sleduje vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989 a vznik České
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Název předmětu

Integrace předmětů

Dějepis
republiky;popisuje rozpad koloniálního systému a seznamuje s historickým vývojem v mimoevropském
světě; představujeproblémy současnosti; seznamuje s vědou, technikou a vzděláním jako faktory vývoje
lidské společnosti; definuje úlohu sportu a zábavy.
Předmět dějepis je úzce propojen s ostatními vzdělávacími obory (výchova k občanství, zeměpis, jazyk a
jazyková komunikace, umění a kultura).
Vyučovací předmět je zařazen samostatně jako povinný předmět v 6.-9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny
týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a v učebnách s interaktivní tabulí.



Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové -chápeprobírané oblasti v dějepisně-zeměpisném kontextua umívyhledávat a třídit informace o
kompetence žáků
probíraných oblastech podle zadaných kritérií
- má zájem o současnost a minulost vlastního národa
- chápe příčiny a důsledky společenských jevů, historický čas a prostor, promýšlí souvislosti
- posuzuje každodenní situace ve vzájemných souvislostech včetně mezinárodních a globálních
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- vnímá různé společenské problémy v jejich vývoji, při řešení problémů objevuje souvislosti s historií
-rozpozná a pochopí problém, dívá se na něj z různých úhlů
- navrhuje různé varianty řešení problému, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní:
Žák:
- souvisle a výstižně formuluje své názory, chápe potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývá se jím
- si osvojuje postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků, naučí se je tvořivě využívat jako
nástroje poznání
- vyjadřuje přiměřeným způsobem vlastní názor
- používá správné historické termíny
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- chápe význam týmové práce a postavení samostatné práce
- se učí diskutovat
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Dějepis
-sebehodnotí se, důvěřuje si
Kompetence občanské:
Žák:
- poznává naše kulturní tradice a historické dědictví, respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich
vnitřních hodnot
- orientuje se v historických, etických, politických a právních faktorech, se kterými se během svého života
setká
- soucítí s druhými, je schopen empatie
- odsuzuje násilí a bojuje proti němu
- je si vědom svých práv a povinností
Kompetence pracovní:
Žák:
- nachází způsoby, jak využívat znalostí získaných ve škole i mimo ní pro svůj další rozvoj
Dějepis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
- uvede příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
potřebnosti dějepisných poznatků
poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; - uvede příklady zdrojů informací o minulosti,
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
- orientuje se na časové ose, řadí hlavní historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém epochy v chronologickém sledu
sledu

Učivo
Historie, archeologie, pomocné vědy historické ,
význam zkoumání dějin
Muzea, archivy - získávání informací o dějinách,
historické prameny, historický čas a prostor
Práce s časovou přímkou
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Dějepis

6. ročník

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich
duchovní kulturu

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

- objasní význam zemědělství, chovu dobytka a
zpracování kovů pro lidskou společnost
- uvede příklady archeologických kultur na našem území Doba kamenná, bronzová a železná
- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací

Člověk a lidská společnost v pravěku - vývoj člověka lovec, zemědělec, řemeslník, vývoj jeho náboženských
představ
Doba kamenná, bronzová a železná

Starověké civilizace - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína

- objasní přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky Antické Řecko a Řím - Atény, Sparta, Alexandr Veliký,
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
království x republika x císařství, náboženství souvislost s judaismem
starověká kultura - střední Evropa a její styky s
antickým Středomořím
- porovnává formy vlády a postavení společenských
Antické Řecko a Řím - Atény, Sparta, Alexandr Veliký,
skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické království x republika x císařství, náboženství demokracie
starověká kultura - střední Evropa a její styky s
antickým Středomořím
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
- uvede nejvýznamnější památky
Antické Řecko a Řím - Atény, Sparta, Alexandr Veliký,
se staly součástí světového kulturního dědictví
království x republika x císařství, náboženství starověká kultura - střední Evropa a její styky s
antickým Středomořím
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

ŠVP výstup
- rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 7. ročník -> - provede popis světadílu, vytyčí společné znaky
daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů - vyhledá a
pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města - vyhledá na
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ŠVP výstup

Závislost

- charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich duchovní kulturu
- uvede nejvýznamnější památky

-->

- uvede příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků

-->

- uvede příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
- uvede příklady archeologických kultur na
našem území
- orientuje se na časové ose, řadí hlavní
historické epochy v chronologickém sledu

-->

- objasní přínos antické kultury a uvede
osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem

<--

-->

-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností v jednotlivých
částech kontinentu a regionech - dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se seznámí
Přírodopis -> 8. ročník -> - umí vysvětlit vývoj člověka
Občanská výchova -> 7. ročník -> - zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje - zhodnotí nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají - objasní potřebu
tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
Český jazyk -> 8. ročník -> charakterizuje středověkou literaturu světovou i
českou, rozlišuje její žánry, má přehled o nejdůležitějších lit. dílech daného
období, poznává různá zpracování děl a námětů
Český jazyk -> 8. ročník -> vyhledává informace v různých typech katalogů, v
knihovně i v dalších informačních zdrojích
Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - vyhledává obrazové znaky ve veřejném
prostředí – doprava, komunikace
Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso - orientuje se na hvězdné obloze - rozumí pojmům: planeta, hvězda,
měsíc, meteorická tělesa, kometa, galaxie
Český jazyk -> 6. ročník -> dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč v
literárním textu, rozezná některé významné autory
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Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, - žák se seznámí popíše s podstatnou změnou evropské Nový etnický obraz Evropy, stěhování národů, vznik a
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, vývoj raně středověkých státních útvarů, základy
christianizace a vzniku států
křesťanství a vzniku států
křesťanství, jeho šíření, další významná náboženství
středověku - islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
- porovná základní rysy západoevropské, byzantskoNový etnický obraz Evropy, stěhování národů, vznik a
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
slovanské a islámské kulturní oblasti
vývoj raně středověkých státních útvarů, základy
křesťanství, jeho šíření, další významná náboženství
středověku - islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého Nový etnický obraz Evropy, stěhování národů, vznik a
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí
vývoj raně středověkých státních útvarů, základy
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
křesťanství, jeho šíření, další významná náboženství
věroukám
středověku - islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní - objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj
První státní útvary na našem území v 9. a 10. století,
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů českého státu a postavení těchto státních útvarů v
vnitřní vývoj a postavení v Evropě - křesťanství,
v evropských souvislostech
evropských souvislostech
papežství, císařství, křížové výpravy
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého První státní útvary na našem území v 9. a 10. století,
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah vnitřní vývoj a postavení v Evropě - křesťanství,
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
papežství, císařství, křížové výpravy
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
- ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké
Feudalismus, vývoj středověké společnosti - kulturní
středověké společnosti, uvede příklady románské a
společnosti, příklady románské a gotické kultury
slohy
gotické kultury
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Dějepis

7. ročník

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně - objasní nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

- renesance, humanismus, stav a vývoj středověké
společnosti, husitství, reformace x protireformace,
zámořské objevy, počátky dobývání světa a důskedky
objevů
- vymezí význam husitské tradice pro český politický a
- renesance, humanismus, stav a vývoj středověké
kulturní život
společnosti, husitství, reformace x protireformace,
zámořské objevy, počátky dobývání světa a důskedky
objevů
- popíše a demonstruje průběh zámořských objevů,
- renesance, humanismus, stav a vývoj středověké
vysvětlí jejich příčiny a důsledky
společnosti, husitství, reformace x protireformace,
zámořské objevy, počátky dobývání světa a důskedky
objevů
- objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a na českém trůně
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a
Třicetiletá válka
posoudí její důsledky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

ŠVP výstup
- objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto
státních útvarů v evropských souvislostech
- objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto
státních útvarů v evropských souvislostech
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí

Závislost
-->

-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 8. ročník -> - vyhledá na mapách největší a nejmenší soustředění
obyvatelstva v České republice - vyhledá na mapách největší a
nejvýznamnější sídla v České republice
Cvičení z českého jazyka -> 7. ročník -> - jednoduše a výstižně charakterizuje
hlavní lit. žánry - orientuje se v základních liter. pojmech - výrazně čte nebo
přednáší vhodný liter. text
Občanská výchova -> 9. ročník -> - objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává
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ŠVP výstup

Závislost

- objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto
státních útvarů v evropských souvislostech
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí

-->

-->

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje
a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní
jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
Český jazyk -> 8. ročník -> charakterizuje středověkou literaturu světovou i
českou, rozlišuje její žánry, má přehled o nejdůležitějších lit. dílech daného
období, poznává různá zpracování děl a námětů
Český jazyk -> 8. ročník -> charakterizuje středověkou literaturu světovou i
českou, rozlišuje její žánry, má přehled o nejdůležitějších lit. dílech daného
období, poznává různá zpracování děl a námětů
8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus, osvícenský absolutismus

Učivo
Historie a státní zřízení ve Francii, Anglii, Rusku,
habsburské monarchii - osvícenský absolutismus za
Marie Terezie a Josefa II. - industrializace a její
důsledky pro společnost, sociální problémy 18. a 19.
století - barokní kultura a osvícenství
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
- rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a Historie a státní zřízení ve Francii, Anglii, Rusku,
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady uvede jejich představitele a příklady významných
habsburské monarchii - osvícenský absolutismus za
významných kulturních památek
kulturních památek
Marie Terezie a Josefa II. - industrializace a její
důsledky pro společnost, sociální problémy 18. a 19.
století - barokní kultura a osvícenství
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Dějepis
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

8. ročník

Historie a státní zřízení ve Francii, Anglii, Rusku,
habsburské monarchii - osvícenský absolutismus za
Marie Terezie a Josefa II. - industrializace a její
důsledky pro společnost, sociální problémy 18. a 19.
století - barokní kultura a osvícenství
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
- objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce VFR, napoleonské války, změna struktury společnosti
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné a napoleonských válek na jedné straně a rozbití starých
straně a rozbitím starých společenských struktur v
společenských struktur v Evropě na straně druhé
Evropě na straně druhé
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
- porovnává fáze utváření novodobého českého národa Národní obrození, revoluční rok 1848 v Evropě a u nás
novodobého českého národa v souvislosti s národními v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských
hnutími vybraných evropských národů
národů
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných - charakterizuje emancipační úsilí sociálních skupin,
Vznik USA, vývoj ve Francii, sjednocení Itálie a
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
uvede požadavky formulované ve vybraných revolucích Německa
vybraných evropských revolucích
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
- na vybraných příkladech demonstruje základní
Vznik Rakousko-Uherska, vznik hnutí, spolků a
základní politické proudy
politické proudy
politických proudů (konzervatismus,
liberalismus,demokratismus,socialismus) politických
stran, občanských práv
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
Kolonialismus, monopoly, konflikty mezi velmocemi,
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a
průmyslová revoluce - kulturní rozrůzněnost doby
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato světa, charakterizuje soupeření mezi velmocemi a
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi vymezí význam kolonií
velmocemi a vymezí význam kolonií
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

ŠVP výstup
- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a

- vysvětlí podstatné ekonomické, politické a kulturní
změny, které charakterizují modernizaci společnosti

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 9. ročník -> - určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství
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ŠVP výstup
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa,
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a
vymezí význam kolonií
- porovnává fáze utváření novodobého
českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
- na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus, osvícenský absolutismus
- rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních památek

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

Český jazyk -> 9. ročník -> vymezuje období národního obrození, má přehled
o základních dílech 1.pol.19.st. rozpozná základní rysy výrazného
individuálního stylu jednotlivých autorů
Zeměpis -> 6. ročník -> - vyhledá a provede stručnou charakteristiku
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí

<--

<--

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

Závislost

Zeměpisné aktivity -> 7. ročník -> - vyhledává informace o turistických
zajímavostech zemí Evropy - dokáže popsat, v čem jednotlivé státy vynikají z
hlediska cestovního ruchu - umí vytvořit plán dovolené ve vybrané zemi
Evropy
9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky - na příkladech demonstruje zneužití techniky ve
Příčiny a vznik 1. a 2. sv.v., politické, sociální a kulturní
ve světových válkách a jeho důsledky
světových válkách a jeho důsledky
důsledky válek
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických - rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů Demokracie, totalitní režimy, tržní ekonomika v
systémů
kapitalismu, hospodářské krize a jejich příčiny,
antisemitismus, rasismus, holocaust, boj za lidská
práva
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny
Demokracie, totalitní režimy, tržní ekonomika v
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Dějepis

9. ročník

příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

jejich nastolení v širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět,
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí

- zhodnotí postavení Československa v evropských
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa,
uvede příklady střetávání obou bloků
- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
- posoudí postavení rozvojových zemí

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

- prokáže základní orientaci v problémech současného
světa

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

- zhodnotí kulturní prostředí v Československu, České
republice a ve světě

kapitalismu, hospodářské krize a jejich příčiny,
antisemitismus, rasismus, holocaust, boj za lidská
práva
Demokracie, totalitní režimy, tržní ekonomika v
kapitalismu, hospodářské krize a jejich příčiny,
antisemitismus, rasismus, holocaust, boj za lidská
práva
Vznik Československa a jeho vývoj do roku 1948

Ukončení 2.sv.v., rozdělení světa, bipolarita, studená
válka
Ukončení 2.sv.v., rozdělení světa, bipolarita, studená
válka
60. a 70. léta - boj za nezávislost jednotlivých států ve
světě, rozpad koloniálního systému
Revoluce 1989, vznik České republiky a její postavení
ve světě, faktory pro zdravý vývoj světa - problémy
současnosti
Věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a
zábava

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
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ŠVP výstup
- prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

Závislost
-->

- prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

<--

- zhodnotí kulturní prostředí v
Československu, České republice a ve světě

<--

- zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Občanská výchova -> 9. ročník -> - uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva - uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu - uvede příklady
mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru - popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování - uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích Žák posoudí význam
ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy
Mediální výchova -> 7. ročník -> - získá představu o tom, co jsou to média a
jak fungují, získává představu o roli médií v klíčových společenských
situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu), si
vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (lokalitě) uvědomuje si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a
odpovědnosti za způsob jejich formulování a prezentace, rozvíjí schopnosti
úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace - ví, jak vznikají
noviny, dokáže rozpoznat „bulvární“ a „seriózní“ přístup novináře k realitě
Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti - uvede příklady prvků, které
člověku pomáhají vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Občanská výchova -> 6. ročník -> - objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání - rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu

207

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
ŠVP výstup
prostředí
- prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

Závislost
<--

- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických
a politických souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého nacionalismu
- zhodnotí kulturní prostředí v
Československu, České republice a ve světě

<--

- prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Občanská výchova -> 6. ročník -> - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany státu - jednoduše vysvětlí, proč porušování
lidských práv patří k základním problémům světa - respektuje odlišnosti
ostatních (názor, kultura, vzhled) bez posměšků - se umí vžít do pocitů
menšiny - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v
nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
Občanská výchova -> 7. ročník -> - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťováni obrany státu
Občanská výchova -> 8. ročník -> - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a
orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - vyloží smysl voleb do
zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů - provádí jednoduché
právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či
pronájem věci
Občanská výchova -> 8. ročník -> - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a
orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - vyloží smysl voleb do
zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů - provádí jednoduché
právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či
pronájem věci
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- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických
a politických souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého nacionalismu

Závislost
<--

- na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
lidských práv

<--

- na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
lidských práv

<--

- prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Občanská výchova -> 8. ročník -> - dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování - rozlišuje a porovnává
úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní jednání,
rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a uvede příklady postihování
trestných činů a přestupků občanské, rodinné a pracovní právo
Občanská výchova -> 8. ročník -> - dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování - rozlišuje a porovnává
úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní jednání,
rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a uvede příklady postihování
trestných činů a přestupků občanské, rodinné a pracovní právo
Občanská výchova -> 9. ročník -> - objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává
netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje
a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní
jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
Občanská výchova -> 9. ročník -> - uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva - uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu - uvede příklady
mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
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Závislost

- zhodnotí kulturní prostředí v
Československu, České republice a ve světě
- zhodnotí kulturní prostředí v
Československu, České republice a ve světě

<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru - popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování - uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích Žák posoudí význam
ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy
Výtvarná výchova -> 8. ročník -> - umí se vyjadřovat k tvorbě druhých a
tolerovat ji, experimentuje s reprodukcemi a tiskovinou
Český jazyk -> 9. ročník -> uvádí základní literární směry 20.st. má přehled o
významných představitelích české i světové literatury seznámí se s vývojem
domácí dramatické tvorby

5.10 Občanská výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Občanská výchova
Člověk a společnost
Občanská výchova vede k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáka. Žáci se dokážou
orientovat ve významných okolnostech společenského života a utváří si prostřednictvím výuky vztahy ke
skutečnosti. Zároveň jsou formovány vnitřní postoje žáků k důležitým oblastem lidského života. Žáci jsou
vedeni k sebepoznávání. Rovněž je formováno jejich vědomí odpovědnosti za vlastní život. Základním
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Občanská výchova
smyslem předmětu Občanská výchova je usnadnit žákovi orientaci v současné společnosti a připravit jej na
samostatný a odpovědný život s aktivním přístupem ke svému sociálnímu prostředí. Předmět Občanská
výchova umožní žákovi snazší orientaci v každodenních problémech lidského života a naučí jej posuzovat
různé přístupy jejich řešení. Žáci si prostřednictvím tohoto předmětu uvědomují svá práva, umí je
uplatňovat a případně jsou schopni hájit práva druhých. Během studia získá žák znalosti o podstatě lidské
psychiky, o uspořádání lidské společnosti, o fungování a organizaci státu a o základních ekonomických
záležitostech.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět občanská výchova se skládá z několika tematických okruhů:
předmětu (specifické informace o předmětu ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI - oblast zaměřena na prostředí, ve kterém člověk žije a které formuje jeho životní
důležité pro jeho realizaci)
postoj a hodnoty.
ČLOVĚK JAKO JEDINEC – oblast pojednává o psychické stránce člověka a jeho osobním rozvoji
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ – oblast seznamuje žáky se základní problematikou ekonomie a
ekonomiky
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO – oblast charakterizuje základní principy právního systému, seznamuje žáka
s lidskými právy a hlavními politologickými pojmy
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT – oblast zaměřena na vzájemné propojení světa, princip a
podstatu Evropské integrace a problematiku globalizace
Vyučovací předmět Občanská výchova je vyučován jako povinný předmět ve všech ročnících na druhém
stupni s časovou dotací 1 hodina týdně.
Výuka probíhá převážně v kmenové třídě. Dle potřeby je k výuce využíván také kinosál, učebny PC, okresní
knihovna, muzeum nebo venkovní prostranství.
Integrace předmětů
 Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák:
- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- propojuje získané poznatky do širších celků
- nalézá souvislosti
- získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozuje z nich závěry
- je veden k ověřování svých výsledků
- dostává takové úkoly, které vyžadují volbu mezi různými postupy
- využívá různých metod během řešení úkolů
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Občanská výchova
- realizuje vlastní nápady
- je veden k sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- tvořivě přistupuje k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
- umí kriticky myslet a je schopen hájit svá rozhodnutí
- využívá vlastního úsudku a zkušeností
- hodnotí výsledky své činnosti
- je veden k aktivnímu podílení se na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení
- prakticky ověřuje správnost svých řešení
Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
- komunikuje na odpovídající úrovni
- umí využívat ke komunikaci vhodné technologie
- je schopen se zapojovat do diskuse, obhajovat názor a vhodně argumentovat
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- umí spolupracovat v týmu, žáci si vzájemně naslouchají a pomáhají
- upevňuje dobré mezilidské vztahy
- umí hodnotit svou práci i práci ostatních
- dodržuje společně dohodnutá pravidla chování
Kompetence občanské:
Žák:
- zná legislativu a obecné morální zákony a dodržuje je
- respektuje názory ostatních
- si formuje volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
- je schopen vcítit se do situace ostatních lidí
- chápe základní ekologické souvislosti
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Občanská výchova
Kompetence pracovní:
Žák:
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce
- je veden k pozitivnímu vztahu k práci
- je cíleně motivován k dosažení jím dalšího vhodně zvoleného studia

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- se orientuje v kalendáři, zná letopočty, vysvětlí původ Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář,
a způsoby dodržování svátků a uvádí příklady pořekadel letopočty - svátky - přísloví a pořekadla
a přísloví
- vysvětlí pojem domova z hlediska své přináležitosti k
rodině, obci, regionu, vlasti
- uvede příklady prvků, které člověku pomáhají vytvořit
si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí
při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů
v rodině, ve škole, v obci
- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy
rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj
dítěte
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při
řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v
rodině, ve škole, v obci

Domov - pojem domov - prostředí domova - bydliště a
jeho okolí - kamarádství, přátelství, láska

Rodina - postavení jedince v rodině - funkce a vývoj
rodiny - vztahy v rodině
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Občanská výchova

6. ročník

- chápe hodnotu rodiny, odpovědnost dospělých za
sebe i své děti
- rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede
vhodné způsoby řešení
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spolupracovat
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
(rozdělit si úkoly)
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
- spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za
společné úkoly, činnosti či práce
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí
při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů
v rodině, ve škole, v obci
- rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využívání
volného času
- dovede vytvořit režim svého dne tak, aby odpovídal
zdravému životnímu stylu
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv - chová se bezpečně, ví jek reagovat v situaci ohrožení
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
- zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a násilí
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
- řeší své zdravotní problémy, v případě potřeby vyhledá
obrany státu
odbornou pomoc
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování
obrany státu
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a
státu a způsoby jejich používání
způsoby jejich používání
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
na veřejné mínění a chování lidí
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, obrany státu

Život ve škole - osvojuje si vhodné metody učení, volí
vhodný učební styl s ohledem na svou osobnost volný čas a jeho využití - zdravý životní styl

Osobní bezpečí - způsoby chování v krizových situacích
- dětská krizová centra, linky důvěry

Vlast - státní a národní symboly - státní svátky vlastenectví a nacionalismus

Lidská práva - základní lidská práva - porušování
lidských práv - kulturní odlišnosti - solidarita a pomoc
lidem v nouzi
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Občanská výchova

6. ročník

jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

- jednoduše vysvětlí, proč porušování lidských práv patří
k základním problémům světa
- respektuje odlišnosti ostatních (názor, kultura, vzhled)
bez posměšků
- se umí vžít do pocitů menšiny
- zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v
situacích ohrožení a obrany státu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

ŠVP výstup
- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně
spolupracovat (rozdělit si úkoly) spolupracuje ve skupině a přebírá

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - vysvětlí smysl spolupráce a
individuální práce - poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti seberegulace usiluje o to, aby získal pozitivní postoj ke spolupráci - poznává, rozvíjí a
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ŠVP výstup
odpovědnost za společné úkoly, činnosti či
práce - posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci - rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby
využívání volného času - dovede vytvořit
režim svého dne tak, aby odpovídal zdravému
životnímu stylu
- vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti uvede příklady prvků, které člověku pomáhají
vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a
jeho okolí - posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině,
ve škole, v obci
- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně
spolupracovat (rozdělit si úkoly) spolupracuje ve skupině a přebírá
odpovědnost za společné úkoly, činnosti či
práce - posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci - rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby
využívání volného času - dovede vytvořit
režim svého dne tak, aby odpovídal zdravému
životnímu stylu
- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi
členy rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro
zdravý vývoj dítěte posoudí a na příkladech
doloží přínos spolupráce lidí při řešení

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
využívá své dovednosti komunikace v týmu, řešení konfliktů a organizace
práce v týmu

-->

Rodinná výchova -> 7. ročník -> - respektuje přijatá pravidla soužití v rodině
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v rodině - vysvětlí vztah
mezi uspokojováním zakladních lidských potřeb a hodnotou zdraví

-->

Rodinná výchova -> 8. ročník -> - si uvědomuje, že manželství a celoživotní
věrnost vyžaduje pochopení, toleranci, podobné zájmy, cíle a podporu respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery

-->

Rodinná výchova -> 8. ročník -> - si uvědomuje, že manželství a celoživotní
věrnost vyžaduje pochopení, toleranci, podobné zájmy, cíle a podporu respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery
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konkrétních úkolů a dosahování některých
cílů v rodině, ve škole, v obci - chápe hodnotu
rodiny, odpovědnost dospělých za sebe i své
děti - rozpozná možné příčiny rodinných
problémů a uvede vhodné způsoby řešení
- vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti uvede příklady prvků, které člověku pomáhají
vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a
jeho okolí - posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině,
ve škole, v obci
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany státu jednoduše vysvětlí, proč porušování lidských
práv patří k základním problémům světa respektuje odlišnosti ostatních (názor,
kultura, vzhled) bez posměšků - se umí vžít
do pocitů menšiny - zhodnotí a na příkladech
doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi,
vyjádří své možnosti, jak může v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohrožení a obrany státu
- objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání - rozlišuje
projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

Dějepis -> 9. ročník -> - zhodnotí kulturní prostředí v Československu, České
republice a ve světě

-->

Rodinná výchova -> 8. ročník -> - rozpoznává taktiky reklamy a zaujímá
správné stanovisko

-->

Dějepis -> 9. ročník -> - zhodnotí postavení Československa v evropských
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní
prostředí
Dějepis -> 9. ročník -> - prokáže základní orientaci v problémech současného

-->
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spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany státu jednoduše vysvětlí, proč porušování lidských
práv patří k základním problémům světa respektuje odlišnosti ostatních (názor,
kultura, vzhled) bez posměšků - se umí vžít
do pocitů menšiny - zhodnotí a na příkladech
doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi,
vyjádří své možnosti, jak může v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohrožení a obrany státu
- vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti uvede příklady prvků, které člověku pomáhají
vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a
jeho okolí - posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině,
ve škole, v obci
- se orientuje v kalendáři, zná letopočty,
vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků a
uvádí příklady pořekadel a přísloví

Závislost

- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi
členy rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro
zdravý vývoj dítěte posoudí a na příkladech

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
světa

-->

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím ,
zvykům a svátkům

<--

Zeměpis -> 6. ročník -> - používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných
souřadnic určuje na glóbu i mapě geografickou polohu jednotlivých lokalit
na Zemi - vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi, pochopí
účel časových pásem a úlohu hlavního a 180. poledníku pro určování času na
Zemi - dokáže stanovit místní čas - rozumí pojmům:poledník, hlavní
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky,
polární kruh, datová mez
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí role členů rodiny - chápe proměny
struktury rodiny - uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu rodiny
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doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých
cílů v rodině, ve škole, v obci - chápe hodnotu
rodiny, odpovědnost dospělých za sebe i své
děti - rozpozná možné příčiny rodinných
problémů a uvede vhodné způsoby řešení
- vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti uvede příklady prvků, které člověku pomáhají
vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a
jeho okolí - posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině,
ve škole, v obci
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím ,
zvykům a svátkům

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, - uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy různých životních situacích, případné neshody či
na veřejné mínění a chování lidí
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné
komunikace v různých životních situacích, případné
mínění a chování lidí
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
- charakterizuje prostředky masové komunikace,
způsobem

Učivo
Život mezi lidmi - sociální skupiny, rodina komunikace - masová kultura, masmédia (prostředky
masové komunikace, vliv masmédií na utváření
masové kultury a veřejného mínění a na chování lidí)
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VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s
penězi
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,

7. ročník
posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury a na
veřejné mínění.
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně
Majetek v našem životě - vlastnictví, majetek duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede hospodaření s majetkem peníze, jejich vývoj a funkce
příklady
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při
hospodařená s penězi
- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech Řízení společnosti - národ a stát, znaky státu, typy a
porovná jejich znaky
formy států - dělba moci - politická participace - volby
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní a volební systémy
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů
a státu
- objasní výhody demokratického způsobu řízení státu
pro každodenní život občanů
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje
- zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní
vybírá akce, které ho zajímají
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a

Kultura - rozmanitost kultury, podoby a projevy
kultury - hodnoty a tradice - kulturní instituce – typy,
jejich nabídka, význam pro život - víra a náboženství národnostní menšiny, tolerance a nesnášenlivost,
rasismus
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7. ročník

xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
Právo a spravedlnost - lidská práva (základní lidská
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
práva, práva dítěte, úprava lidských práv a práv dětí v
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
dokumentech, poškozování lidských práv,
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
diskriminace)
obrany státu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

ŠVP výstup
- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky - rozlišuje a
porovnává úkoly jednotlivých složek státní
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí
na správě obcí, krajů a státu - objasní výhody
demokratického způsobu řízení státu pro

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 7. ročník -> - provede popis světadílu, vytyčí společné znaky
daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů - vyhledá a
pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města - vyhledá na
mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností v jednotlivých
částech kontinentu a regionech - dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se seznámí
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každodenní život občanů - vyloží smysl voleb
do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťováni obrany státu
- uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem - kriticky
přistupuje k mediálním informacím, vyjádří
svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí charakterizuje prostředky masové
komunikace, posoudí vliv masmédií na
utváření masové kultury a na veřejné mínění.
- uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem - kriticky
přistupuje k mediálním informacím, vyjádří
svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí charakterizuje prostředky masové
komunikace, posoudí vliv masmédií na
utváření masové kultury a na veřejné mínění.
- rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

Mediální výchova -> 7. ročník -> - si vytváří kritický postoj k reklamě a možný
odstup od ní, zná způsoby, jak působí obchodníci na zákazníky, uvědomuje si
nebezpečí skryté a klamavé reklamy

-->

Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - poznává své spolužáky poznává a reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí - vysvětlí podstatu
různých chyb při pozorování a poznávání lidí - všímá si růzností mezi sebou a
druhými a také vuájemných shod - vysvětlí odlišnosti a jedná tak, aby byly
odlišnosti ve skupině pozitivně využity

-->

Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - zná základní typy komunikace
(řeč těla, řeč slov) - zdokonaluje průběžně různé způsoby svého
komunikačního chování - vysílá informace v souladu se záměrem svého
sdělení - vypráví, referuje, prezentuje - používá efektivní způsoby a strategie

-->

Pracovní činnosti -> 8. ročník -> - definuje peníze a různé formy placení orientuje se v základních měnách velkých států - zhodnotí služby bank a
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způsoby jejich ochrany, uvede příklady sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při
hospodařená s penězi
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťováni obrany státu
- uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem - kriticky
přistupuje k mediálním informacím, vyjádří
svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí charakterizuje prostředky masové
komunikace, posoudí vliv masmédií na
utváření masové kultury a na veřejné mínění.
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně
z ní vybírá akce, které ho zajímají - objasní
potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
jejich nabídku - určí základní parametry bankovních účtů - objasní pozitiva a
negativa internetového bankovnictví - vysvětlí pozitiva bezhotovostních
plateb - definuje funkci platebních karet - rozpozná základní parametry
různých typů platebních karet

-->

Dějepis -> 9. ročník -> - charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny
jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

<--

Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - zná základní typy komunikace
(řeč těla, řeč slov) - zdokonaluje průběžně různé způsoby svého
komunikačního chování - vysílá informace v souladu se záměrem svého
sdělení - vypráví, referuje, prezentuje - používá efektivní způsoby a strategie

<--

Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - vysvětlí, co považuje za životní
(osobní, vztahové) problémy - vysvětlí příčiny vzniku osobních nebo
vztahových problémů - podílí se na řešení problémů ve třídě - reflektuje své
jednání, myšlení a prožívání v situacích řešení učebních problémů
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způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává
netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá
aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně
z ní vybírá akce, které ho zajímají - objasní
potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává
netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá
aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

Závislost

<--

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Dějepis -> 6. ročník -> - uvede nejvýznamnější památky

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

Učivo
Osobnost - vývoj jedince a dospívání - životní plány a
cíle, vůle a osobní rozvoj - sebepoznání a
sebehodnocení - sebevědomí a sebekritika - charakter
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kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj

8. ročník
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
a temperament - osobní hodnoty, posuzování druhých
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při lidí
dosahování cílů a překonávání překážek
- rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a jednání
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení
Psychické procesy a stavy - vnímání, poznávání,
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
myšlení, paměť - city, učení, střes, konflikt
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při
dosahování cílů a překonávání překážek

- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů
a státu
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících
občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě,
oprava či pronájem věci

Státní správa a samospráva - ústava ČR, Listina
základních práv a svobod - složky státní moci - státní
správa a samospráva - politika a politické strany význam a formy voleb - styk s úřady

- dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a Právo a spravedlnost - morální a právní normy -
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8. ročník

vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání

uvědomuje si rizika jejich porušování
občanské, rodinné a pracovní právo - právní řád ČR
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany
(význam funkce právního řádu, orgány právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při občanů, právní norma, předpis publikování právních
postihování trestných činů
předpisů) - protiprávní jednání (pojem protiprávního
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a
jednání trestní postižitelnosti; postihy protiprávního
trestný čin, uvede jejich příklady
jednání) - korupce (pojem korupce, příklady
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání korupčního jednání, postihy za korupční jednání) - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany
právo v každodenním životě (člověk v právních
občanů, uvede příklady jejich činnosti a uvede příklady vztazích, důležité právní vztahy a závazky z nich
postihování trestných činů a přestupků občanské,
vyplývající)
rodinné a pracovní právo
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
Hospodaření - práce - výroba, obchod a služby - trh,
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady nabídka a poptávka
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich
karty, vysvětlí jejich omezení
omezení
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb,
deficitu
uvede příklady jejich součinnosti
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů –
vlastnictví, pracovní poměr, manželství
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě

ŠVP výstup
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů - provádí jednoduché právní
úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady
některých smluv upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či
pronájem věci
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů - provádí jednoduché právní
úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady
některých smluv upravujících občanskoprávní

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Dějepis -> 9. ročník -> - zhodnotí kulturní prostředí v Československu, České
republice a ve světě

-->

Dějepis -> 9. ročník -> - prokáže základní orientaci v problémech současného
světa
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vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či
pronájem věci
- dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování - rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů - rozpozná
protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin, uvede jejich příklady - diskutuje o
příčinách a důsledcích korupčního jednání rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a uvede příklady postihování
trestných činů a přestupků občanské, rodinné
a pracovní právo
- dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování - rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů - rozpozná
protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin, uvede jejich příklady - diskutuje o
příčinách a důsledcích korupčního jednání rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a uvede příklady postihování
trestných činů a přestupků občanské, rodinné
a pracovní právo
- dodržuje právní ustanovení, která se na něj

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

Dějepis -> 9. ročník -> - charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny
jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

-->

Dějepis -> 9. ročník -> - na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

<--

Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - vysvětlí, co považuje za životní

228

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
ŠVP výstup
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování - rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů - rozpozná
protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin, uvede jejich příklady - diskutuje o
příčinách a důsledcích korupčního jednání rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a uvede příklady postihování
trestných činů a přestupků občanské, rodinné
a pracovní právo
- na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich
omezení - uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými prostředky a
způsoby krytí deficitu - rozlišuje a porovnává
úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti - objasní význam
právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství - na příkladu
chování kupujících a prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky
a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na
hodnotu peněz

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
(osobní, vztahové) problémy - vysvětlí příčiny vzniku osobních nebo
vztahových problémů - podílí se na řešení problémů ve třídě - reflektuje své
jednání, myšlení a prožívání v situacích řešení učebních problémů

<--

Pracovní činnosti -> 8. ročník -> - definuje peníze a různé formy placení orientuje se v základních měnách velkých států - zhodnotí služby bank a
jejich nabídku - určí základní parametry bankovních účtů - objasní pozitiva a
negativa internetového bankovnictví - vysvětlí pozitiva bezhotovostních
plateb - definuje funkci platebních karet - rozpozná základní parametry
různých typů platebních karet

229

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
postoje k menšinám
menšinám
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany
nesnášenlivosti
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a
spolupráce při postihování trestných činů
trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží
karty, vysvětlí jejich omezení
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
vliv inflace na hodnotu peněz
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do
pojištění a navrhne, kdy je využít
kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
občané
deficitu
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a

Učivo
Občan, občan a právo - občan, občanství - právní řád,
právní vztahy, právní úkony - právní ochrana - správní
a trestní právo

Hospodaření - stát a národní hospodářství - rozpočet
státu, daně, sociální dávky - banky a jejich služby podnikání
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prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu

nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého,
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je
využít
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich
omezení
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých životních situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

Člověk hledá sám sebe - životní cíle, aspirace,
plánování života - hledání smyslu lidského života
(dobro, spokojenost, radost, odpovědnost, solidarita)

- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří
na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva
- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná
jejich klady a zápory
- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů,
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu
- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme
vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování
- uvede některé významné mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam

Člověk hledá svůj svět - významné globální problémy
(příklady globálních problémů, jejich příčin a možných
důsledků pro život lidstva) - globalizace (projevy, klady
a zápory) - terorismus jako globální problém lidstva příklady mezinárodního terorismu - mezinárodní
vztahy – integrační proces v Evropě (EU a ČR, význam
evropské integrace) - mezinárodní organizace mezinárodní spolupráce
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VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi
státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v
zahraničních misích
Žák posoudí význam ekonomické, politické a
bezpečnostní spolupráce mezi státy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
- objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 9. ročník -> - popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací
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lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje a
porovnává úkoly orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
- uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky
pro život lidstva - uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná jejich klady a
zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru - popíše vliv
začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v
rámci EU i možných způsobů jejich
uplatňování - uvede některé významné
mezinárodní organizace a společenství, k
nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích Žák posoudí
význam ekonomické, politické a bezpečnostní
spolupráce mezi státy

Závislost

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Zeměpis -> 9. ročník -> - vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny,
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení
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- objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje a
porovnává úkoly orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
- uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky
pro život lidstva - uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná jejich klady a
zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru - popíše vliv
začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v
rámci EU i možných způsobů jejich
uplatňování - uvede některé významné
mezinárodní organizace a společenství, k

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Dějepis -> 9. ročník -> - na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

-->

Dějepis -> 9. ročník -> - prokáže základní orientaci v problémech současného
světa
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nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích Žák posoudí
význam ekonomické, politické a bezpečnostní
spolupráce mezi státy
- objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje a
porovnává úkoly orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
- uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky
pro život lidstva - uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná jejich klady a
zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Zeměpis -> 9. ročník -> - popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací

<--

Zeměpis -> 9. ročník -> - vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny,
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení
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zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru - popíše vliv
začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v
rámci EU i možných způsobů jejich
uplatňování - uvede některé významné
mezinárodní organizace a společenství, k
nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích Žák posoudí
význam ekonomické, politické a bezpečnostní
spolupráce mezi státy
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby
krytí deficitu - na příkladu chování kupujících
a prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH,
popíše vliv inflace na hodnotu peněz rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - na
příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití debetní a

Závislost

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Pracovní činnosti -> 8. ročník -> - uvede příklady sestavení osobního
rozpočtu - vyjmenuje základní povinné poplatky rozpočtu domácnosti rozlišuje druhy příjmů a výdajů - navrhne rozložení měsíčního rodinného
rozpočtu - bere na vědomí druhy vlastnictví a jejich ochranu - vysvětlí
účelnost dělby práce - definuje aktiva a pasiva - kriticky hodnotí životní
úroveň - naznačí okolnosti vzniku životní úrovně
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kreditní platební karty, vysvětlí jejich
omezení
- uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky
pro život lidstva - uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná jejich klady a
zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru - popíše vliv
začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v
rámci EU i možných způsobů jejich
uplatňování - uvede některé významné
mezinárodní organizace a společenství, k
nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích Žák posoudí
význam ekonomické, politické a bezpečnostní
spolupráce mezi státy
- objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám -

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Dějepis -> 9. ročník -> - prokáže základní orientaci v problémech současného
světa

<--

Dějepis -> 7. ročník -> - vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí
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rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje a
porovnává úkoly orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

5.11 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Fyzika

Člověk a příroda
Vzdělávání v předmětu Fyzika směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných
souvislostí. Vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a
procesy. Vede k vytváření a ověřování hypotéz. Učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a
vztahy mezi nimi. Směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie. Podporuje
vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání (frontální výuka s demonstračními
předmětu (specifické informace o předmětu pomůckami, skupinová práce – s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné
důležité pro jeho realizaci)
literatury, samostatné pozorování, krátkodobé projekty). Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty
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Název předmětu

Integrace předmětů

Fyzika
vzdělávací oblasti Člověk a příroda: chemie (jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek,
atomy, atomové teorie), přírodopis (světelná energie – fotosyntéza, optika – zrak, zvuk – sluch, přenos
elektromagnetických signálů, srdce – kardiostimulátor), zeměpis (magnetické póly Země, kompas, sluneční
soustava).
Vyučovací předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací dvě
hodiny týdně. Výuka probíhá částečně v odborné učebně fyziky, která je vybavena interaktivní tabulí. Řád
učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.



Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové vyhledává, třídí a propojuje informace
kompetence žáků
použivá odbornou terminologii
samostatně měří, experimentuje a porovnává získané informace
nalézá souvislosti mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů:
žáci se učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a
zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní:
práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
žáci formulují své myšlenky v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální:
využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
učitel vede žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské:
učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých
energetických zdrojů
učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např.
tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní:
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Název předmětu
-

Fyzika
učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a
zařízeními

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa těles-správně používá pojem atom, molekula,iont
- má představu o tom, z čeho se skládá atom
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
- popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
a vlastnosti, kterými se od sebe liší
sebe působí
- uvede příklady jevů, které svědčí o neustálém pohybu
částic
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
- zjistí zda na těleso působí magnetická síla
analýzy jejich vlastností
- dokáže popsat využití magnetické síly v praktických
situacích
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o - ověří existenci magnetického pole
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik - u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit druh
pólu a graficky znázornit indukční čáry
indukovaného napětí v ní
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Učivo
Látka a těleso - částicové složení látek, složení
atomu(jádro, obal, proton, neutron a elektron) skupenství látek - rozdělení látek na pevné, kapalné a
plynné - Brownův pohyb, difuze

Magnetické vlastnosti látek - magnetické pole

- ovládá značky a jednotky základních veličin
Fyzikální veličiny - délka - hmotnost - objem - hustota
- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
- změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit v různých
jednotkách
- změří hmotnost pevných a kapalných těles na
sklonných a rovnoramenných vahách a výsledek zapíše
ve vhodné jednotce
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Fyzika

6. ročník

- změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí
odměrného válce a zapsat výsledek
- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s
porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem,
pracuje s tabulkami
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa naměřených hodnot
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa - předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně
teploty zvětší nebo zmenší
při dané změně jeho teploty
- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na
F-9-2-03 změří velikost působící síly
ciferníku hodin
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
- rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě
výslednici
působící síly
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či - změří sílu siloměrem
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
- užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou
výsledné síly v jednoduchých situacích
působící na těleso a hmotností tělesa F=m.g při řešení
jednoduchých úloh
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
- porozumí základním pojmům (atom a jeho složení,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
molekula, iont)
sebe působí
- na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat
- podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
jde o kladný či záporný iont
výslednici
- ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
okolí existuje elektrické pole
analýzy jejich vlastností
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu elektrický proud
- objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné,
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
pohybové)
změří elektrický proud a napětí
- správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
obvod podle schématu
analýzy jejich vlastností
- volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí
- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle

Fyzikální veličiny - teplota - teplotní roztažnost těles čas - síla působící na těleso - gravitační síla, gravitační
pole

Atom a jeho složení - proton, neutron, elektron elektrický náboj, iont - elektrická síla, elektrické pole

Elektrický proud - jednoduchý a rozvětvený elektrický
obvod
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Fyzika

6. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

ŠVP výstup
- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést
příklady látek a těles-správně používá pojem
atom, molekula,iont - má představu o tom, z
čeho se skládá atom - popíše rozdíl mezi
látkou pevnou, kapalnou a plynnou a
vlastnosti, kterými se od sebe liší - uvede
příklady jevů, které svědčí o neustálém
pohybu částic
- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést
příklady látek a těles-správně používá pojem
atom, molekula,iont - má představu o tom, z
čeho se skládá atom - popíše rozdíl mezi
látkou pevnou, kapalnou a plynnou a
vlastnosti, kterými se od sebe liší - uvede
příklady jevů, které svědčí o neustálém
pohybu částic
- porozumí základním pojmům (atom a jeho
složení, molekula, iont) - na základě znalosti
druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě
tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat podle počtu protonů a elektronů v částici
pozná, zda jde o kladný či záporný iont ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a
zda v jeho okolí existuje elektrické pole

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák rozliší pojmy látka a těleso, určí společné a
rozdílné vlastnosti látek, vyhledá hodnoty fyzikálních veličin v tabulkách.
Pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) - rozliší fyzikální a
chemický děj žák rozlišuje látky, tělesa a skupenství látek, určí skupenství,
barvu, zápach, rozpustnost ve vodě

-->

Chemie -> 8. ročník -> Žák se orientuje v periodické soustavě chemických
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
Rozliší periody a skupiny v PSP a vyhledá známé prvky s podobnými
vlastnostmi, vysvětlí princip uspořádání prvků v PSP a význam periodického
zákona, vysvětlí pojmy kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy, popíše
charakteristické vlastnosti kovů a nekovů

-->

Chemie -> 8. ročník -> Žák používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech. Rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly, popíše umístění
protonů, elektronů a neutronů v atomu, uvede znaménko elektrického
náboje elektronu a protonu, vysvětlí pojmy valenční elektron, valenční
vrstva, protonové číslo, nukleonové číslo, popíše vztahy mezi počty protonů,
elektronů a neutronů v atomu.
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ŠVP výstup
- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází
obvodem elektrický proud - objasní účinky
elektrického proudu (tepelné, světelné,
pohybové) - správně sestaví jednoduchý a
rozvětvený elektrický obvod podle schématu
- volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj
napětí - odliší zapojení spotřebičů v obvodu
za sebou a vedle
- ovládá značky a jednotky základních veličin vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit
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
zapsat výsledek - z hmotnosti a objemu
vypočítá hustotu, s porozuměním používá
vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s
tabulkami
- ovládá značky a jednotky základních veličin vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit
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
zapsat výsledek - z hmotnosti a objemu
vypočítá hustotu, s porozuměním používá
vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci - uvědomuje si nebezpečí práce se
zařízeními pod elektrickým proudem - v případě úrazu elektrickým proudem
ovládá základní první pomoc

-->

Matematika -> 7. ročník -> - rozlišuje kladná a záporná čísla - umí zobrazit
kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné ose - chápe pojem
opačné číslo - určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický
význam - provádí početní operace s celými čísly - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich využívá
matematic. aparát v oboru celých čísel

-->

Matematika -> 8. ročník -> - rozlišuje pojmy umocňování a odmocňování určí druhou mocninu a odmocninu - užívá druhou mocninu a odmocninu ve
výpočtech - chápe pojem reálné číslo
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tabulkami
- zjistí zda na těleso působí magnetická síla dokáže popsat využití magnetické síly v
praktických situacích - ověří existenci
magnetického pole - u konkrétního magnetu
dokáže pokusně určit druh pólu a graficky
znázornit indukční čáry
- ovládá značky a jednotky základních veličin vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit
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
zapsat výsledek - z hmotnosti a objemu
vypočítá hustotu, s porozuměním používá
vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s
tabulkami
- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl
teplot z naměřených hodnot - předpoví, zda
se délka či objem tělesa při změně teploty
zvětší nebo zmenší - změří časový úsek
pomocí stopek a orientuje se na ciferníku
hodin - rozpozná, zda na dané těleso působí
síla a pomocí prodloužené pružiny porovná
podle velikosti dvě působící síly - změří sílu
siloměrem - užívá s porozuměním vztah mezi
gravitační silou působící na těleso a
hmotností tělesa F=m.g při řešení
jednoduchých úloh

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso - orientuje se na hvězdné obloze - rozumí pojmům: planeta, hvězda,
měsíc, meteorická tělesa, kometa, galaxie

<--

Matematika -> 6. ročník -> - převádí jednotky délky - umí vypočítat obvod
rovinného obrazce - umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku

<--

Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso - orientuje se na hvězdné obloze - rozumí pojmům: planeta, hvězda,
měsíc, meteorická tělesa, kometa, galaxie
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Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
- fyzikální veličiny dokáže vyjádřit v různých jednotkách
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa (d, V, m, t)
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
- rozhodne, zda je těleso v klidu čiv pohybu vzhledem k
vzhledem k jinému tělesu
okolí
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vůči jinému
tělesu
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
- změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas
rovnoměrného pohybu těles
- 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
F-9-2-03 změří velikost působící síly
- rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě
působící síly
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
- změří sílu siloměrem
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či - užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou
působící na těleso a hmotností tělesa F=m.g při řešení
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
jednoduchých úloh
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil

- rozeznává jednotlivé druhy sil
- změří třecí sílu

Učivo
Fyzikální veličiny - převody jednotek
Pohyb - pohyb a klid tělesa, jejich relativnost - dráha a
čas - okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného
pohybu - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný - pohyb
přímočarý a křivočarý

Síla - síla působící na těleso - gravitační síla, gravitační
pole

Síla - třecí síla - skládání sil - výslednice sil - těžiště
tělesa
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7. ročník

působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů

- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na
druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na
jejich obsahu
- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly
- určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice
dvou sil stejných či opačných směrů
- určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace
využívá fakt, že poloha těžiště závisí na rozložení látky v
tělese
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či - využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo
Síla a pohyb - Newtonovy pohybové zákony - otáčivé
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
předvídání změn pohybu tělesa při působení sil
účinky síly - páka - kladka
výsledné síly v jednoduchých situacích
- využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při páce a pevné kladce pro vysvětlení praktických situací
řešení praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
- v jednoduchých případech určí velikost a směr působící Deformační účinky síly - tlaková síla - tlak Mechanické
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických tlakové síly
vlastnosti kapalin - Pascalův zákon - hydrostatický tlak
problémů
- užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou - vztlaková síla působící na tělesa v kapalině Archimedův zákon - plování, vznášení se a potápění
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v a obsahem plochy na níž síla působí
- užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických těles v kapalině Mechanické vlastnosti plynů klidné tekutině chování tělesa v ní
zařízení
atmosférický tlak tlak plynu v uzavřené nádobě
- vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním
používá vztah p=h ρ g k řešení problémů a úloh
- objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr
- porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže
předpovědět, zda se těleso potopí , zda se bude vznášet
nebo bude plovat na hladině
- vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak
plynu v uzavřené nádobě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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7. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- rozhodne, zda je těleso v klidu čiv pohybu
vzhledem k okolí - rozhodne, jaký druh
pohybu těleso koná vůči jinému tělesu změří dráhu uraženou tělesem 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
- rozpozná, zda na dané těleso působí síla a
pomocí prodloužené pružiny porovná podle
velikosti dvě působící síly - změří sílu
siloměrem - užívá s porozuměním vztah mezi
gravitační silou působící na těleso a
hmotností tělesa F=m.g při řešení
jednoduchých úloh
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Matematika -> 7. ročník -> - rozumí a využívá pojmu - úměrnost - využívá
trojčlenku při řešení slovních úloh - určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí - matematizuje reálné situace
s využitím funkčních vztahů

<--

Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso - orientuje se na hvězdné obloze - rozumí pojmům: planeta, hvězda,
měsíc, meteorická tělesa, kometa, galaxie

8. ročník








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

RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

ŠVP výstupy
- rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit,
kdy těleso ve fyzice koná práci
- s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při řešení
problémů a úloh
- z vykonané práce určí v jednoduchých případech
změnu polohové a pohybové energie, je schopen
porovnat pohybové energie těles na základě jejich
rychlostí a hmotností
- využívá poznatky o přeměnách různých druhů energie
a jejich přenosy při řešení konkrétních problémů
- vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty
- rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé
formy tepelné výměny (vedením, tepelným zářením)
- dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného
tělesem, zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a
změnu teploty tělesa (bez změny skupenství)
- rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude
schopen uvést praktický příklad (tání, tuhnutí,
vypařování, var, kondenzace, sublimace a desublimace)
- určí skupenské teplo tání u některých látek
- zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu,
dokáže vysvětlit základní meteorologické děje
- objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
- porozumí základním pojmům (atom a jeho složení,
molekula,iont)
- na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se
budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat
- podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda
jde o kladný či záporný iont
- ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho
okolí existuje elektrické pole

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

Učivo
Práce, výkon, energie - mechanická práce - výkon
polohová a pohybová energie - vnitřní energie tělesa tepelná výměna - teplo přijaté a odevzdané tělesem změny skupenství -obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie

Elektrické jevy - atom a jeho složení :proton, neutron,
elektron - elektrický náboj - iont - elektrická síla,
elektrické pole - elektrický proud - účinky elektrického
proudu - elektrické napětí - pravidla bezpečné práce zkrat - pojistka - Ohmův zákon - odpor vodiče jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod - vedení
elektrického proudu v kapalinách a v plynech
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F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

8. ročník
- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem
elektrický proud
- objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné,
pohybové)
- změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické
napětí voltmetrem
- dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s
elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu
a popíše možnosti ochrany před zkratem
- používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v
úlohách ( R = U/I )
- pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou
a teplotou vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím se
obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze
kterého je vodič vyroben
- správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický
obvod podle schématu
- volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí
- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle
sebe a určí výsledné elektrické napětí, výsledný
elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů
- rozliší pokusně vodič od izolantu
- uvede příklady vedení elektrického proudu v
kapalinách a v plynech z běžného života a z přírody
- určít, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k
Zvukové jevy - zvuk, zdroj zvuku - šíření zvuku - odraz
šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí zvuku - tón, výška tónu - kmitočet tónu - hlasitost
- chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od
zvuku
překážky a dovede objasnit vznik ozvěny
- využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku
závisí na prostředí, kterým se zvuk šíří
- zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho
kmitočet
- rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak
hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí
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8. ročník
- určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně
hlasitého zvuku na člověka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ŠVP výstup
- porozumí základním pojmům (atom a jeho
složení, molekula,iont) - na základě znalosti
druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě
tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat podle počtu protonů a elektronů v částici
pozná, zda jde o kladný či záporný iont ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a
zda v jeho okolí existuje elektrické pole pokusně ověří, za jakých podmínek prochází
obvodem elektrický proud - objasní účinky
elektrického proudu (tepelné, světelné,
pohybové) - změří elektrický proud
ampérmetrem a elektrické napětí
voltmetrem - dodržuje pravidla bezpečné
práce při zacházení s elektrickými zařízeními,
objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše
možnosti ochrany před zkratem - používá s
porozuměním Ohmův zákon pro kovy v
úlohách ( R = U/I ) - pochopí, že odpor vodiče
se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou
vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím se
obsahem jeho průřezu a souvisí s

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech. Rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly, popíše umístění
protonů, elektronů a neutronů v atomu, uvede znaménko elektrického
náboje elektronu a protonu, vysvětlí pojmy valenční elektron, valenční
vrstva, protonové číslo, nukleonové číslo, popíše vztahy mezi počty protonů,
elektronů a neutronů v atomu.
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materiálem, ze kterého je vodič vyroben správně sestaví jednoduchý a rozvětvený
elektrický obvod podle schématu - volí k
jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí
- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za
sebou a vedle sebe a určí výsledné elektrické
napětí, výsledný elektrický proud a výsledný
odpor spotřebičů - rozliší pokusně vodič od
izolantu - uvede příklady vedení elektrického
proudu v kapalinách a v plynech z běžného
života a z přírody

Závislost

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě
jejich časového průběhu
- ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného
proudu v cívce a objasní vznik střídavého proudu
- popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu
elektrické energie
- dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické
energie
- popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické
energie v elektrárnách na životní prostředí
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě jejich

Učivo
Elektromagnetické jevy - střídavý proud elektromagnetická indukce - stejnosměrný
elektromotor - transformátor - výroba a přenos
elektrické energie

Vedení elektrického produ v polovodičích - jak se mění
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změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

9. ročník
vlastností
odpor polovodičů - polovodičová dioda - dioda jako
- popíše, jak se mění odpor polovodičů v závislosti na
usměrňovač - další polovodičové součástky
teplotě a na osvětlení
- zná funkci polovodičové diody
- zapojí správně polovodičovou diodu
- rozumí pojmu usměrnění střídavého proudu
- zařadí sluneční baterie mezi alternativní zdroje energie
- zná druhy elektromagnetického záření a jejich využití
- vyjmenuje některé zdroje elektromagnetického záření
(Slunce…)
- rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla
- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo
pouze odráží
- využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní
vznik stínu
- vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro
vakuum a pro další optická prostředí
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákonu odrazu světla
při řešení problémů a úloh
- využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou
optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném
zrcadle
- pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a
dokáže uvést příklad jejich využití v praxi
- najde pokusně ohnisko dutého zrcadla
- rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve
dvou prostředích, zda se světlo při přechodu z jednoho
prostředí do druhého bude lámat ke kolmici nebo od
kolmice
- rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně
ohnisko tenké spojky a určí její ohniskovou vzdálenost
- dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché optické

Elektromagnetické záření - elektromagnetické vlny a
záření - zdroje elektromagnetického záření Světelné
jevy - světlo, zdroj světla - přímočaré šíření světla stín, polostín, zatmění Sluncea Měsíce - rychlost světla
- odraz světelného paprsku - zrcadlo rov. , duté,
vypuklé - zobrazení - lom světla na optickém rozhraní optické čočky- spojky, rozptylky - zobrazení - rozklad
světla
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Fyzika

9. ročník

přístroje a jak se využívají v běžném životě
- porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a
způsobu nápravy těchto očních vad brýlemi
- pokusně objasní rozklad bílého světla optickým
hranolem, vysvětlí vznik duhy v přírodě
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
- vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová
Jaderná energie - štěpení atomového jádra - řetězová
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný
reakce - jaderný reaktor - jaderná elektrárna - ochrana
životní prostředí
reaktor
lidí před radioaktivním zářením - výroba a přenos
- porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné
elektrické energie
elektrárně
- dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a
ultrafialového záření na lidský organismus
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
- popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu
Vesmír - Sluneční soustava - hvězdy a jejich složení
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních
měsíců planet kolem planet
silách)
- odliší planetu a hvězdu
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
- popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety,
vlastností
měsíce, planetky, komety)
- má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci
- objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik
jednotlivých měsíčních fází
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- popíše Sluneční soustavu a má představu o
pohybu vesmírných těles (na základě
poznatků o gravitačních silách) - odliší
planetu a hvězdu - popíše hlavní součásti

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso - orientuje se na hvězdné obloze - rozumí pojmům: planeta, hvězda,
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ŠVP výstup
Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky,
komety) - má představu, jaké děje se
odehrávají na Slunci - objasní střídání dne a
noci, ročních období a vznik jednotlivých
měsíčních fází
- vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem
řetězová reakce a popíše, na jakém principu
funguje jaderný reaktor - porozumí jak je
zajištěn bezpečný provoz v jaderné
elektrárně - dokáže popsat nepříznivý vliv
radioaktivního a ultrafialového záření na
lidský organismus - zhodnotí výhody a
nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Závislost

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
měsíc, meteorická tělesa, kometa, galaxie

Zeměpis -> 7. ročník -> - provede popis světadílu, vytyčí společné znaky
daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů - vyhledá a
pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města - vyhledá na
mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností v jednotlivých
částech kontinentu a regionech - dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se seznámí

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
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie
Člověk a příroda
Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacích předmětů, který žákovi umožňuje poznávání přírody
jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě
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Název předmětu

Chemie
pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně
interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je,
popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Výuka 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, řešení
problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;
 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané
poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a
dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. a 9. ročníku. Vyučuje se v 2
předmětu (specifické informace o předmětu hodinové týdenní dotaci. Předmět chemie jako součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda je úzce propojen
důležité pro jeho realizaci)
s matematikou (chemické výpočty), se zeměpisem (surovinové zdroje průmyslu), s přírodopisem
(fotosyntéza, zdraví), s fyzikou (vlastnosti látek, elektrochemie). Výuka se realizuje v odborné učebně
chemie za využití názorných pomůcek, demonstračních modelů, nástěnných přehledů a dle okolností s
používáním informačních technologií. Při výuce jsou voleny různé metody a formy práce (frontální výuka
spojená s praktickými cvičeními, demonstrační pokusy, práce ve skupinách, nácvik jednoduchých
laboratorních metod při laboratorních pracích, metoda odvozování a metoda psaní chemických rovnic a
základní vyčíslování chemických rovnic). Při činnosti ve skupinách je vždy kladen důraz na dodržování zásad
bezpečné práce v souladu s platnými zákony.Řád učebny chemie a laboratorní řád je zakotven ve vnitřním
řádu školy, je vyvěšen v pracovně chemie a jeho dodržování je pro žáky i učitele závazné.
Vzdělávání v předmětu chemie v 8. ročníku směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Žák se seznámí
s nebezpečnými látkami a jejich označováním a ukáže, jak s nimi bezpečně zacházet, seznámí se
s nejdůležitějšími chemickými prvky a sloučeninami, kde se používají, ukáže, že chemické výrobky nás
provázejí každým dnem, že chemické procesy ovlivňují naše životní prostředí. Žák si uvědomí, že chemie je
zajímavá věda, která se velice rychle rozvíjí, že jako součást přírodních věd nám pomáhá poznat naše okolí
a děje, které v něm probíhají. Žák se učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích,
vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy, učí se získávat dovednosti při práci s chemikáliemi podle zásad
bezpečné práce a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami i při
úrazech v laboratoři, učí se zpracovávat data, nalézat souvislosti, vyhledávat informace, vyvozovat závěry,
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Integrace předmětů

Chemie
uplatňovat pracovní dovednosti v životě, je veden k pochopení významu vody a vzduchu pro život na Zemi.
Vzdělávání v 9. ročníku pak směřuje k uvědomění si významu chemie jako přírodní vědy pro společnost,
k přecházení od zkušenostního poznávání přírodních faktů k jejich poznávání pojmovému, k plánování a
provádění pozorování, měření a experimentování, k zpracování dat, jejich hodnocení, nalézání souvislosti,
vyhledávání informací, vyvozování závěrů, uplatňování pracovních dovedností v životě, k poznávání složení
a popisu vlastností organických látek, k uvědomění si a předvídání vlivu různých praktických aktivit člověka
na životní prostředí a jejich využití v každodenním životě, ke kvalitativnímu a kvantitativnímu popisu jevů a
klasifikace, k aplikaci přírodovědných poznatků v praxi, k odpovědnému jednání s ohledem na budoucnost,
k šetrnému chování k přírodním systémům, k svému zdraví, ke zdraví ostatních a k porozumění souvislostí
mezi činností lidí a stavem životního prostředí, k aktivizaci způsobů uvažování, které preferují využívaní
obnovitelných zdrojů energie v praxi.
Obsah učiva dle RVP: 1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce
2. Směsi
3. Částicové složení látek a chemické prvky
4. Chemické reakce
5. Anorganické sloučeniny
6. Organické sloučeniny
7. Chemie a společnost



Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na konci základního vzdělávání žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení i
kompetence žáků
v praktickém životě
samostatně pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro další
využití, odhaduje výsledky
používá běžné termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
pracuje s chybným podkladem a koriguje svoji hypotézu, rozvíjí schopnost abstraktního a
logického myšlení
Kompetence k řešení problémů:
Na konci základního vzdělávání žák:
samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
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Chemie
ověřuje prakticky správnost řešení problémů
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
odhaluje chyby v textu, dále s chybou pracuje
nachází příklady chemických dějů z běžné praxe, vysvětluje jejich chemickou podstatu
Kompetence komunikativní:
Na konci základního vzdělávání žák:
správně užívá chemické symboly a značky
formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu
vyjadřuje se výstižně a souvisle v písemném i ústním projevu
při řešení úloh spolupracuje s ostatními, výsledky pokusů přesně komentuje, stručně zapisuje,
obhajuje, orientuje se v tabulkách a grafech, prezentuje svoje výsledky
Kompetence sociální a personální:
Na konci základního vzdělání žák:
účinně spolupracuje ve skupině, spolu s učitelem se zúčastní vytváření pravidel práce v týmu,
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
je schopen smysluplné diskuse
respektuje v různých situacích názory jiný
Kompetence občanské:
Na konci základního vzdělání žák:
respektuje pravidla při práci s chemickými látkami, řád učebny, laboratorní řád
dodržuje pravidla slušného chování
chová se zodpovědně v krizových situacích, dokáže přivolat pomoc a poskytnout první pomoc
chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
rozlišuje látky zdraví nebezpečné od látek bezpečných
umí si přečíst na obalech lahví, zda je látka nebezpečná, ví, co znamenají R, S věty, ovládá
výstražné symboly pro nebezpečné látky
Kompetence pracovní:
Na konci základního vzdělání žák:
bezpečně a účinně používá vybavení pracovny, pomůcky, chemikálie
dodržuje určená pravidla, chrání zdraví své i ostatních
plní takové úkoly, které je schopen využít i v běžném životě
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Způsob hodnocení žáků

Chemie
neplýtvá zbytečně materiálem a energií, dbá na zvýšenou ochranu svého životního prostředí
Žáci jsou v předmětu Chemie hodnoceni na základě výsledků písemných prací, na základě řešení
laboratorních úloh a dle schopnosti aplikovat osvojené poznatky a dovednosti. Učitel hodnotí žáka i na
základě aktivity v hodině, přístupu k práci a soustavného pozorování během celého roku. Hodnocení má
komplexní charakter, zohledňuje subjektivní postup žáka vzhledem k jeho osobnostnímu maximu. Žáci se
SVP jsou hodnoceni v souladu s platnými doporučeními školského poradenského zařízení.

Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami, hodnotí jejich rizikovost, posoudí
nebezpečnost látek, se kterými pracovat nesmí.
Uplatňuje zásady bezpečné práce a uvědomuje si
důležitost jejich dodržování laboratoři i běžném životě orientuje se v klasifikaci nebezpečných látek

Učivo
Zásady bezpečné práce ve školní pracovně i v běžném
životě (laboratorní řád, řád pracovny, základní
laboratorní technika, práce s kahanem). Nebezpečné
látky a přípravky v běžném životě – bezpečná
manipulace a likvidace. Piktogramy a jejich význam, Hvěty, P-věty. LP1 (bezpečnost práce a základní
laboratorní technika)
Žák zvolí nejefektivnější jednání v modelových
Mimořádné události - havárie, úniky nebezpečných
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek. Uvede látek, cvičný požární poplach. Telefonní čísla
všechna telefonní čísla integrovaného záchranného
integrovaného záchranného systému důležitá pro
systému důležitá pro případ havárie a popíše zásady
případ havárie, zásady volání na tísňové linky Zásady
volání na tísňové linky,popíše zásady první pomoci při
první pomoci při úrazu (poleptání, popálení, pořezání,
úrazu (poleptání, popálení, pořezání, nadýchání se
nadýchání se jedovatého plynu) v laboratoři nebo
jedovatého plynu) v laboratoři nebo domácnosti
domácnosti
Žák rozliší pojmy látka a těleso, určí společné a rozdílné Látky a tělesa, vlastnosti látek - skupenství, hustota,
vlastnosti látek, vyhledá hodnoty fyzikálních veličin v
teplota tání, varu, rozpustnost, vodivost, práce s
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Chemie

8. ročník

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka

tabulkách. Pozná skupenství a jejich přeměny (včetně
sublimace) - rozliší fyzikální a chemický děj žák rozlišuje
látky, tělesa a skupenství látek, určí skupenství, barvu,
zápach, rozpustnost ve vodě
Žák se orientuje v přípravě a využívání různých látek v
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví
člověka, vysvětlí na příkladech význam chemie pro život.

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití

Žák rozlišuje směsi a chemické látky, rozlišuje různé
druhy směsí. Uvede příklady plynných, kapalných a
pevných směsí a rozliší, jestli jsou různorodé, nebo
stejnorodé, uvede příklady směsí a čistých látek
Žák vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení. Vypočítá složení
roztoku s využitím procentuálního vyjádření nebo
pomocí hmotnostního zlomku.
Žák vysvětlí základní faktory, které ovlivňují rozpouštění
pevných látek. Rozlišuje mezi pojmy nasycený a
nenasycený roztok, správně používá termíny: složka
roztoku, rozpuštěná látka a rozpouštědlo, roztok
koncentrovanější a zředěnější, popíše vliv teploty,
míchání a plošného obsahu povrchu rozpouštěné pevné
látky na rychlost jejího rozpouštění
Žák navrhne postupy a prakticky provede oddělování
složek směsí o známém složení, uvede příklady
oddělování složek v praxi. Samostatně sestaví filtrační
aparaturu s využitím laboratorních pomůcek,
vysvětlí princip usazování a destilace na konkrétním
příkladu, aplikuje poznatky o oddělování složek směsí na
příkladech z běžného života, prakticky provede oddělení
složek směsí, které využívá v běžném osobním životě
(dekantace, filtrace, krystalizace)
Žák rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich
výskytu a použití. Pojmenuje správnými názvy vodu ve

tabulkami (rozlišení vlastností látek), změny
skupenství látek, metody určování vlastností látek.

Chemie jako jedna z přírodních věd, historie, význam
pro společnost (klady a zápory chemické výroby),
chemie kolem nás (příklady využití výrobků
chemického průmyslu)
Směsi pevné, kapalné a plynné, praktické dělení směsí
- směsi různorodé a stejnorodé, příklady směsí a
čistých látek
Výpočet složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku, výpočet
koncentrace roztoku. Návrh na přípravu daného
roztoku v domácnosti.
Roztok nasycený a nenasycený. Složky roztoku
(rozpuštěná látka, rozpouštědlo). Roztok
koncentrovanější a zředěnější. Rozpustnost, vliv
teploty, míchání a plošného obsahu povrchu
rozpouštěné pevné látky na rychlost jejího
rozpouštění.
Oddělování složek směsí – usazování, filtrace,
destilace, krystalizace, sublimace LP 2 (oddělování
složek směsi)

Voda – fyzikální a chemické vlastnosti, Druhy vody destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; Čistota
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všech skupenstvích, vysvětlí změny skupenství vody v
závislosti na fyzikálních podmínkách a určí názvy změn
skupenství, uvede základní fyzikální a chemické
vlastnosti vody, příklady využití vody v domácnosti, v
průmyslu a v zemědělství a zhodnotí vliv využití vody v
těchto oblastech činnosti na životní prostředí, vysvětlí
význam vody pro život na Zemi, používá správně pojmy:
odpadní voda, pitná voda, užitková voda, destilovaná
voda,
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu Žák uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění
znečištění. Uvede základní složky čistého vzduchu, žák
vysvětlí význam kyslíku pro život na Zemi, zná význam
ozonové vrstvy pro život na Zemi, vyjmenuje zdroje
znečištění vzduchu ve svém okolí a regionu (vnějších i
vnitřních prostor), navrhne způsoby ochrany čistoty
ovzduší, vyjmenuje zdroje znečištění vody ve svém okolí
i v regionu, navrhne způsoby ochrany čistoty vod v
přírodě, navrhne, jak šetřit vodou v domácnosti, umí
vysvětlit vznik a význam inverze a smogu,
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
Žák používá pojmy atom a molekula ve správných
správných souvislostech
souvislostech. Rozlišuje částice atomu, atomy a
molekuly, popíše umístění protonů, elektronů a
neutronů v atomu, uvede znaménko elektrického
náboje elektronu a protonu, vysvětlí pojmy valenční
elektron, valenční vrstva, protonové číslo, nukleonové
číslo, popíše vztahy mezi počty protonů, elektronů a
neutronů v atomu.
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
Žák rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a pojmy užívá
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech ve správných souvislostech. Rozliší chemickou značku
prvku a chemický vzorec sloučeniny, vyjádří složení
chemické látky ze vzorce sloučeniny, rozliší anionty,
kationty a atomy, objasní pojem elektronegativita a

vody a její využití - domácnost, průmysl, zemědělství vliv na životní prostředí význam vody pro život na Zemi

Vzduch a jeho složení (%), čistota ovzduší, smog,
inverze, skleníkový efekt, Kyslík, ozón, ozónová vrstva,
přízemní ozón, Zdroje znečišťování ovzduší

Molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony,
elektronový obal a jeho změny při chemických
reakcích, elektrony, valenční vrstva a valenční
elektrony, protonové číslo, nukleonové číslo, molární
hmotnost, odvození stavby atomů prvků s
protonovým číslem 1 až 20

Chemický prvek a chemická sloučenina - definice
České názvy a značky vybraných chemických prvků
(zejména prvků hlavních skupin a významných
zástupců kovů), vlastnosti a použití vybraných prvků
Ionty – druhy, vznik aniontů a kationtů z atomu
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vyhledá elektronegativitu prvku
v PSP, charakterizuje základní typy vazeb a určí
charakter chemické vazby podle elektronegativity,
používá značky a názvy vybraných chemických prvků
(zejména prvků hlavních skupin a významných zástupců
kovů)
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
Žák se orientuje v periodické soustavě chemických
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na
usuzuje na jejich možné vlastnosti
jejich možné vlastnosti. Rozliší periody a skupiny v PSP a
vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi, vysvětlí
princip uspořádání prvků v PSP a význam periodického
zákona, vysvětlí pojmy kovy, nekovy, polokovy, těžké
kovy, popíše charakteristické vlastnosti kovů a nekovů
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických Žák rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí,
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí,
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.
využívání
Chápe význam symbolů v chemické rovnici, vysvětlí
pojmy produkt a reaktant, určí základní typy reakcí,
rozliší neutralizaci od ostatních chemických reakcí
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona Žák přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
nebo produktu. Zná význam symbolů v chemické
rovnici, umí zapsat slovně popsaný děj chemickou
rovnicí,
umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S, …), dokáže
zformulovat zákon zachování hmotnosti, využije zákon
zachování hmotnosti při řešení jednoduchých úloh,
přečte s porozuměním a zapíše jednoduché chemické
rovnice, opraví špatně vyčíslenou rovnici, dokáže vyčíslit
jednoduchou rovnici, rozlišuje pojmy látkové množství,
molární hmotnost, molární objem, koncentrace a
provádí výpočty z chemických rovnic
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich

Chemický vzorec sloučeniny, složení chemické látky ze
vzorce Chemická vazba - elektronegativita a druhy
vazby podle rozdílu elektronegativit (kovalentní,
iontová, kovová)

Objev uspořádání chemických prvků – periodický
zákon (znění a význam) Periodická soustava prvků
(PSP) – princip uspořádání prvků (periody, skupiny,
protonové číslo, molární hmotnost). Rozdělení prvků
na kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy
Charakteristické vlastnosti kovů a nekovů
Zápis chemické reakce, reaktanty a produkty
Klasifikace chemických reakcí – slučování, rozklad,
vytěsňování, podvojná záměna, reakce exotermní a
endotermní, neutralizace Jednoduché chemické
reakce
Zápis chemické rovnice. Zákon zachování hmotnosti.
Stechiometrické vyčíslení chemických rovnic. Fyzikální
veličiny v chemii - látkové množství, molární
hmotnost, molární objem, molární koncentrace,
Výpočty z chemických rovnic

Faktory ovlivňující průběh reakce - teplota, plošný
obsah, katalyzátory Teplo a chemické reakce - reakce
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jejich nebezpečnému průběhu

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí

8. ročník
nebezpečnému průběhu. Popíše vliv teploty, plošného
obsahu povrchu, koncentrace reaktantů a katalyzátorů
na rychlost chemické reakce, popíše správný způsob
ředění hydroxidů a kyselin, popíše první pomoc při
zasažení lidského těla roztoky hydroxidů a kyselin
Žák popíše vlastnosti a využití vodíku a kyslíku, popíše
vlastnosti peroxidu vodíku a jeho užití v praxi, popíše
vlastnosti prvků hlavních skupin, vyjmenuje jedovaté
prvky, zná použití některých kovů

exotermní, endotermní, LP 3

Anorganická chemie - úvod - vodík, kyslík, a jejich
vzájemné sloučeniny (voda a peroxid vodíku) nepřechodné prvky nekovového charakteru – vzácné
plyny, halogeny, prvky sk. VI.A, V.A, IV.A nepřechodné prvky kovového charakteru – vlastnosti
kovů, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, prvky sk.
III.A, IV.A - použití některých kovů
Žák porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
Anorganické sloučeniny - Základy chemického
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí
názvosloví, pravidla pro určování oxidačních čísel vliv významných zástupců těchto látek na životní
oxidy – názvosloví, oxidy prakticky významné (oxidy
prostředí.
síry, dusíku, uhlíku), jejich vliv na životni prostředí - Žák určí oxidační číslo atomu prvku v oxidech a
Soli – vznik solí, třídění, názvosloví, halogenidy,
halogenidech, zapíše ze vzorců názvy a naopak,
sulfidy, praktický význam solí, soli ve výživě člověka,
- umí vysvětlit pojem oxid a halogenid, popíše vlastnosti negativní dopad některých iontů ze solí na zdraví
a použití významných oxidů a halogenidů, posoudí vliv člověka - Kyseliny – definice., vlastnosti, třídění,
těchto látek na životní prostředí,
názvosloví kyselin, nejvýznamnější kyseliny, příčiny
- uvede příklady významných solí, jejich použití kyselých dešťů - hydroxidy – definice, názvosloví
hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice, vápenec,
hydroxidů, nejvýznamnější hydroxidy
- uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi,
- zná princip výroby hašeného a páleného vápna,
tvrdnutí malty
- vysvětlí pojem kyselina, pravidla názvosloví kyselin
bezkyslíkatých a kyslíkatých a vytvoří vzorec z názvu a
naopak
- ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4,
HNO3
- ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití
nejvýznamnějších hydroxidů
- ovládá první pomoc při potřísnění kyselinou nebo
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hydroxidem
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
Žák vysvětlí vznik kyselých dešťů včetně látek, které je
Vznik a příčiny kyselých dešťů
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim způsobují, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede
lze předcházet
opatření, kterými jim lze předcházet
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
Žák se orientuje na stupnici pH, změří reakci roztoku
Dělení látek podle kyselosti - Kyselost a zásaditost
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady roztoků - měření kyselosti a zásaditosti roztoků, pH
příklady uplatňování neutralizace v praxi
uplatňování neutralizace v praxi
běžných látek, neutralizace LP 4 - pH
- zná pojem kyselinotvorný a zásadotvorný oxid, určí
dané oxidy podle elektronegativity, vysvětlí pojmy
kyselý, neutrální a zásaditý roztok
- prakticky určí kyselost a zásaditost pomocí indikátoru
na stupnici pH, orientuje se na stupnici pH, zná rozmezí
pH kyselin a zásad
- vysvětlí pojem pH indikátor, popíše barevné přechody
lakmusu, fenolftaleinu a univerzálního indikátoru
- určí reakci některých běžně používaných látek
- napíše reaktanty a produkty neutralizace (obecně) a
uvede příklady užití neutralizace v praxi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
Žák porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí. Žák určí oxidační číslo atomu prvku v oxidech
a halogenidech, zapíše ze vzorců názvy a
naopak, - umí vysvětlit pojem oxid a
halogenid, popíše vlastnosti a použití
významných oxidů a halogenidů, posoudí vliv
těchto látek na životní prostředí, - uvede
příklady významných solí, jejich použití hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice,
vápenec, - uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi, - zná princip výroby
hašeného a páleného vápna, tvrdnutí malty vysvětlí pojem kyselina, pravidla názvosloví
kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých a vytvoří
vzorec z názvu a naopak - ovládá vzorec,
vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4, HNO3 ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití
nejvýznamnějších hydroxidů - ovládá první
pomoc při potřísnění kyselinou nebo
hydroxidem

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 8. ročník -> - hospodářství České republiky charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod
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Žák rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a
pojmy užívá ve správných souvislostech.
Rozliší chemickou značku prvku a chemický
vzorec sloučeniny, vyjádří složení chemické
látky ze vzorce sloučeniny, rozliší anionty,
kationty a atomy, objasní pojem
elektronegativita a vyhledá elektronegativitu
prvku v PSP, charakterizuje základní typy
vazeb a určí charakter chemické vazby podle
elektronegativity, používá značky a názvy
vybraných chemických prvků (zejména prvků
hlavních skupin a významných zástupců kovů)
Žák zvolí nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek. Uvede všechna telefonní
čísla integrovaného záchranného systému
důležitá pro případ havárie a popíše zásady
volání na tísňové linky,popíše zásady první
pomoci při úrazu (poleptání, popálení,
pořezání, nadýchání se jedovatého plynu) v
laboratoři nebo domácnosti
Žák rozliší pojmy látka a těleso, určí společné
a rozdílné vlastnosti látek, vyhledá hodnoty
fyzikálních veličin v tabulkách. Pozná
skupenství a jejich přeměny (včetně
sublimace) - rozliší fyzikální a chemický děj
žák rozlišuje látky, tělesa a skupenství látek,
určí skupenství, barvu, zápach, rozpustnost
ve vodě
Žák se orientuje v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech na

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 9. ročník -> - podle charakteristických vlastností rozpozná
vybrané nerosty - zná význam některých důležitých nerostů (rudy)

<--

Rodinná výchova -> 6. ročník -> - projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou pomoc - účinně využívá znalostí
o první pomoci v praxi

<--

Fyzika -> 6. ročník -> - rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a
těles-správně používá pojem atom, molekula,iont - má představu o tom, z
čeho se skládá atom - popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou
a vlastnosti, kterými se od sebe liší - uvede příklady jevů, které svědčí o
neustálém pohybu částic

<--

Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných druhů rostlin - provádí jednoduché pěstitelské činnosti - ošetřuje
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životní prostředí a zdraví člověka, vysvětlí na
příkladech význam chemie pro život.
Žák se orientuje v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka, vysvětlí na
příkladech význam chemie pro život.
Žák vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení. Vypočítá
složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního
zlomku.
Žák vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení. Vypočítá
složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního
zlomku.

Závislost

Žák vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení. Vypočítá
složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního
zlomku.
Žák vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení. Vypočítá
složení roztoku s využitím procentuálního
vyjádření nebo pomocí hmotnostního
zlomku.
Žák uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti,
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a
způsoby likvidace znečištění. Uvede základní

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

<--

Zeměpis -> 8. ročník -> - zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a
CHKO a pochopí jejich důležitost

<--

Matematika -> 7. ročník -> - chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentového počtu - vyjádří část celku pomocí procent - řeší slovní úlohy chápe pojem promile - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než
celek)
Matematika -> 7. ročník -> - modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak - porovnává zlomky - provádí početní
operace s rac. čísly - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v oboru rac. čísel
Matematika -> 8. ročník -> - užívá a zapisuje vztah rovnosti - řeší lineární
rovnice pomocí ekvivalentních úprav - provádí zkoušku řešení matematizuje jednoduché reálné situace - vyřeší daný problém aplikací
získaných matematických poznatků a dovedností - řeší slovní úlohy (pomocí
lineárních rovnic, úvahou, grafickou metodou) - určí řešení rovnice
Matematika -> 8. ročník -> - matematizuje reálné situace využitím vlastností
rovnic, při řešení onačí neznámou a sestaví rovnici - posoudí reálnost
výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho zkouškou - zdůvodní zvolený postup
řešení - ověří výsledek řešení - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek,
nalézá různá řešení
Přírodopis -> 6. ročník -> - vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a vývoj

<--

<--

<--
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složky čistého vzduchu, žák vysvětlí význam
kyslíku pro život na Zemi, zná význam
ozonové vrstvy pro život na Zemi, vyjmenuje
zdroje znečištění vzduchu ve svém okolí a
regionu (vnějších i vnitřních prostor), navrhne
způsoby ochrany čistoty ovzduší, vyjmenuje
zdroje znečištění vody ve svém okolí i v
regionu, navrhne způsoby ochrany čistoty
vod v přírodě, navrhne, jak šetřit vodou v
domácnosti, umí vysvětlit vznik a význam
inverze a smogu,
Žák používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech. Rozlišuje částice
atomu, atomy a molekuly, popíše umístění
protonů, elektronů a neutronů v atomu,
uvede znaménko elektrického náboje
elektronu a protonu, vysvětlí pojmy valenční
elektron, valenční vrstva, protonové číslo,
nukleonové číslo, popíše vztahy mezi počty
protonů, elektronů a neutronů v atomu.
Žák rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a
pojmy užívá ve správných souvislostech.
Rozliší chemickou značku prvku a chemický
vzorec sloučeniny, vyjádří složení chemické
látky ze vzorce sloučeniny, rozliší anionty,
kationty a atomy, objasní pojem
elektronegativita a vyhledá elektronegativitu
prvku v PSP, charakterizuje základní typy
vazeb a určí charakter chemické vazby podle
elektronegativity, používá značky a názvy
vybraných chemických prvků (zejména prvků

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Matematika -> 7. ročník -> - modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak - porovnává zlomky - provádí početní
operace s rac. čísly - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v oboru rac. čísel

<--

Matematika -> 7. ročník -> - modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak - porovnává zlomky - provádí početní
operace s rac. čísly - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v oboru rac. čísel
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hlavních skupin a významných zástupců kovů)
Žák se orientuje v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a
nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
Rozliší periody a skupiny v PSP a vyhledá
známé prvky s podobnými vlastnostmi,
vysvětlí princip uspořádání prvků v PSP a
význam periodického zákona, vysvětlí pojmy
kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy, popíše
charakteristické vlastnosti kovů a nekovů
Žák přečte chemické rovnice a s užitím
zákona zachování hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky nebo produktu. Zná
význam symbolů v chemické rovnici, umí
zapsat slovně popsaný děj chemickou rovnicí,
umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S,
…), dokáže zformulovat zákon zachování
hmotnosti, využije zákon zachování
hmotnosti při řešení jednoduchých úloh,
přečte s porozuměním a zapíše jednoduché
chemické rovnice, opraví špatně vyčíslenou
rovnici, dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici,
rozlišuje pojmy látkové množství, molární
hmotnost, molární objem, koncentrace a
provádí výpočty z chemických rovnic
Žák přečte chemické rovnice a s užitím
zákona zachování hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky nebo produktu. Zná
význam symbolů v chemické rovnici, umí
zapsat slovně popsaný děj chemickou rovnicí,
umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S,

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Fyzika -> 6. ročník -> - rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a
těles-správně používá pojem atom, molekula,iont - má představu o tom, z
čeho se skládá atom - popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou
a vlastnosti, kterými se od sebe liší - uvede příklady jevů, které svědčí o
neustálém pohybu částic

<--

Matematika -> 7. ročník -> - chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentového počtu - vyjádří část celku pomocí procent - řeší slovní úlohy chápe pojem promile - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než
celek)

<--

Matematika -> 7. ročník -> - modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak - porovnává zlomky - provádí početní
operace s rac. čísly - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v oboru rac. čísel
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…), dokáže zformulovat zákon zachování
hmotnosti, využije zákon zachování
hmotnosti při řešení jednoduchých úloh,
přečte s porozuměním a zapíše jednoduché
chemické rovnice, opraví špatně vyčíslenou
rovnici, dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici,
rozlišuje pojmy látkové množství, molární
hmotnost, molární objem, koncentrace a
provádí výpočty z chemických rovnic
Žák porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí. Žák určí oxidační číslo atomu prvku v oxidech
a halogenidech, zapíše ze vzorců názvy a
naopak, - umí vysvětlit pojem oxid a
halogenid, popíše vlastnosti a použití
významných oxidů a halogenidů, posoudí vliv
těchto látek na životní prostředí, - uvede
příklady významných solí, jejich použití hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice,
vápenec, - uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi, - zná princip výroby
hašeného a páleného vápna, tvrdnutí malty vysvětlí pojem kyselina, pravidla názvosloví
kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých a vytvoří
vzorec z názvu a naopak - ovládá vzorec,
vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4, HNO3 ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití
nejvýznamnějších hydroxidů - ovládá první
pomoc při potřísnění kyselinou nebo
hydroxidem

Závislost

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Zeměpis -> 8. ročník -> - hospodářství České republiky charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod
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Žák používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech. Rozlišuje částice
atomu, atomy a molekuly, popíše umístění
protonů, elektronů a neutronů v atomu,
uvede znaménko elektrického náboje
elektronu a protonu, vysvětlí pojmy valenční
elektron, valenční vrstva, protonové číslo,
nukleonové číslo, popíše vztahy mezi počty
protonů, elektronů a neutronů v atomu.
Žák používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech. Rozlišuje částice
atomu, atomy a molekuly, popíše umístění
protonů, elektronů a neutronů v atomu,
uvede znaménko elektrického náboje
elektronu a protonu, vysvětlí pojmy valenční
elektron, valenční vrstva, protonové číslo,
nukleonové číslo, popíše vztahy mezi počty
protonů, elektronů a neutronů v atomu.

Závislost
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Fyzika -> 6. ročník -> - porozumí základním pojmům (atom a jeho složení,
molekula, iont) - na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou
dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat - podle počtu protonů a
elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či záporný iont - ověří, jestli na
těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí existuje elektrické pole

Fyzika -> 8. ročník -> - porozumí základním pojmům (atom a jeho složení,
molekula,iont) - na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou
dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat - podle počtu protonů a
elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či záporný iont - ověří, jestli na
těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí existuje elektrické pole pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, pohybové) - změří
elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem - dodržuje
pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, objasní
nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem - používá s
porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách ( R = U/I ) - pochopí, že
odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou vodiče, zmenšuje se se
zvětšujícím se obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je
vodič vyroben - správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
podle schématu - volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí - odliší
zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledné
elektrické napětí, výsledný elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů rozliší pokusně vodič od izolantu - uvede příklady vedení elektrického
proudu v kapalinách a v plynech z běžného života a z přírody

270

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických Žák rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí,
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí,
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
využívání
- sestaví jednoduchou rovnici a vypočítá hmotnost
produktu
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona Žák přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
nebo produktu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
jejich nebezpečnému průběhu
nebezpečnému průběhu
- určí oxidační číslo prvku ve sloučenině
- vysvětlí pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce a určí
redoxní reakci
- popíše princip výroby surového železa a oceli
- popíše princip koroze a způsob ochrany kovů před
korozí
- vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze NaCl uvede příklady užití elektrolýzy v praxi
- objasní princip galvanického článku a příklady využití v
praxi
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
produktů průmyslového zpracování ropy
průmyslového zpracování ropy
- Žák umí určit druh reakce z hlediska tepla, uvede

Učivo
Redoxní reakce Klasifikace chemických reakcí

Výpočty z chemických rovnic

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí redoxní
reakce Výroba železa a oceli Zhoubná koroze (solení
silnic v zimě) Elektrolýza. Průmyslové využití
elektrolýzy Chemické zdroje elektrické energie galvanické články - zdroj jedovatých kovů, nebezpečný
odpad a jeho sběr

Zdroje energie Teplo a chemická reakce Paliva –
třídění, kvalita - uhlí – typy, karbonizace, škodlivé
účinky spalování uhlí - zemní plyn - ropa – frakční
destilace Zdroje energie – obnovitelné a
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9. ročník

příklady prakticky důležitých chemických reakcí,
- rozliší fosilní a ostatní paliva, zhodnotí je z hlediska
životního prostředí, zná vliv produktů spalování na
životní prostředí,
- uvede příklady vlastností a použití ropy, uhlí, zemního
plynu jako suroviny pro chemický průmysl a jako paliv,
- uvede příklady produktů získávaných při frakční
destilaci ropy
- rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje paliv,
- vysvětlí výhody a nevýhody alternativních zdrojů
energie,
- umí bezpečně použít spotřebiče na topné plyny v
domácnosti,
- uvede příklady výrobků chemického průmyslu, jejichž
výchozí surovinou je ropa nebo zemní plyn
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů žák aplikuje znalosti o principech hašení požárů na
na řešení modelových situací z praxe
řešení modelových situací z praxe
- vysvětlí základní podmínky hoření
- umí poskytnout první pomoc při popáleninách,
- zná telefonní čísla záchranného systému
- zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasicích
přístrojů
- chová se s rozvahou v případě požárního poplachu i
samotného požáru
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje,
jejich zdroje, vlastnosti a použití
vlastnosti a použití
- vysvětlí pojem uhlovodíky, čtyř-vaznost uhlíku
- rozliší řetězec otevřený, uzavřený
- popíše obecné vlastnosti uhlovodíků
- napíše molekulové, racionální a strukturní vzorce C1 10
- umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků,
- zná pojem alkan, alken, alkyn, aren,
- zařadí uhlovodíky do skupin podle vazeb

neobnovitelné, alternativní zdroje energie

Hoření, podmínky hoření, hasící prostředky Hořlaviny třídy nebezpečnosti

Organická chemie, uhlovodíky – základ organických
sloučenin, vzorce, třídění, zdroje - názvosloví
uhlovodíků Alkany, Alkeny, Alkyny, Areny Významné
uhlovodíky – vzorec, význam, užití LP 1
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CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka

9. ročník
- zná vzorec, význam, užití methanu, ethanu, propanu,
butanu, ethenu, ethinu, benzenu,
- sestaví model uhlovodíků C1 -C10
Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití
- Žák zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový
zbytek (radikál), umí odvodit obecný vzorec derivátů
uhlovodíků, umí zařadit derivát podle charakteristické
skupiny,
- popíše používání freonů v praktickém životě a jejich
vliv na životní prostředí
- zná vlastnosti a užití teflonu,
- jmenuje nejjednodušší alkoholy a popíše jejich
vlastnosti
- zná vzorec, význam, užití methanolu, ethanolu,
glycerolu, fenolu,
- zná pojem vícesytný alkohol, umí vysvětlit rozdíl
ethanol (líh), denaturovaný líh,
- zná podstatu alkoholového kvašení, zná princip výroby
destilátů,
- zná důsledky působení methanolu a ethanolu na
člověka,
- zná vzorec, význam, užití formaldehydu, acetaldehydu,
acetonu,
- zná pravidla bezpečné práce s organickými
rozpouštědly
- zná vzorec, význam, užití kyseliny mravenčí, octové,
zná pojem vyšší kyseliny, aminokyseliny,
- umí zapsat schéma neutralizace karboxylové kyseliny a
obecné schéma esterifikace,
- rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny
Žák zná nejdůležitější zástupce alkaloidů
- dokáže popsat škodlivé účinky vybraných látek na
zdraví člověka

Základní charakteristika, základní pojmy, rozdělení
Halogenderiváty – charakteristika, názvosloví, zástupci
Alkoholy, fenoly - charakteristika, názvosloví, zástupci
Karbonylové sloučeniny - charakteristika, názvosloví,
zástupci – aldehydy, ketony Karboxylové sloučeniny charakteristika, názvosloví, vlastnosti, zástupci, použití
v domácnosti Esterifikace, Estery - charakteristika,
názvosloví, zástupci

Alkaloidy – výskyt, zástupci, význam, vliv na zdraví
člověka
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CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.

9. ročník

Žák se orientuje ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a koncových produktech biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů
- umí popsat chemické složení živých organismů
- napíše rovnici fotosyntézy
- rozdělí sacharidy podle stavby molekuly
- rozlišuje obecné vlastnosti mono- a polysacharidů
- vysvětlí podstatu diabetes
- rozliší tuky podle původu, uvede příklady z praxe
- popíše princip a význam ztužování tuků
- objasní podstatu zmýdelnění
- vysvětlí rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a
saponátů a vlivu na životní prostředí
- popíše faktory poškozující bílkoviny
- vyjmenuje některé z funkcí bílkovin
- vysvětlí význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D,
E
- zná význam DNA, RNA,
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
Žák určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
fotosyntézu
- zná rovnici fotosyntézy
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a
sacharidů a vitaminů
vitaminů
- zařadí glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen,
celulózu, určí jejich výskyt a význam
- vyjmenuje zdroje tuků ve výživě a popíše jejich význam
v organismu
- vyjmenuje zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam
- vyjmenuje zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě
- charakterizuje zásady zdravé výživy
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných Žák se orientuje v přípravě a využívání různých látek v
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
- Žák zná pojmy monomer, polymer, makromolekula,
- umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním
materiálem z hlediska vlivu na životní prostředí,

Základní stavební kameny života Chemické složení
živých organismů – sacharidy, bílkoviny, lipidy,
biokatalyzátory - sacharidy – definice, význam, vznik,
rozdělení - lipidy - definice, význam a fce, vlastnosti
získávání, třídění, tuky, mýdla, použití - bílkoviny –
význam, výskyt, vlastnosti, složení, zdroje, zástupci,
důkaz - biokatalyzátory - charakteristika, rozdělení –
enzymy, vitamíny, hormony - nukleové kyseliny

Fotosyntéza
Správný životní styl, BMI index hmotnosti (bulimie,
anorexie)

Makromolekulární látky – plasty, polymerace,
recyklace, umělá vlákna LP Detergenty, Chemie a
zdraví člověka - Léčiva a návykové látky Chemie
ochráncem úrody –Pesticidy, průmyslová hnojiva,
ekologické zemědělství
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CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka

9. ročník
- zná rozdělení plastů podle vlastností,
- zná běžně užívané zkratky plastů (PE, PP, PVC, PAD,
PES, PAN, PS), jejich vlastnosti a užití
- popíše význam recyklace plastů
- popíše bezpečné a k životnímu prostředí šetrné
zacházení s mycími a čisticími prostředky v domácnosti
- popíše vliv mycích a čisticích prostředků na životní
prostředí
- jmenuje skupiny běžně dostupných léčiv a způsoby
jejich použití
- porozumí základním instrukcím uvedeným v
příbalových letácích léčiv
- uvede příklady zákonně i nezákonně prodávaných
omamných a návykových látek
- popíše příklady následků účinků nadměrné konzumace
drog (včetně kouření a požívání alkoholu) na lidský
organismus
- orientuje se v pojmech, pesticidy, herbicidy, fungicidy,
insekticidy,
- rozdělí hnojiva podle původu a složení, uvede názvy
běžně užívaných hnojiv
Žák vyjmenuje významné chemické závody v ČR
Tepelně zpracovávané materiály - cement, vápno,
- vyjmenuje běžně užívané stavební materiály a pojiva sádra, keramika Chemie, životní prostředí a ochrana
- zná schéma výroby papíru, porcelánu, keramiky,
přírody Chemie a potrava člověka, civilizační choroby
- uplatňuje pravidla bezpečné práce s chemickými
látkami běžně užívanými v domácnosti - lepidla, barvy,
laky, čistící prostředky, ředidla atd.
- uvede zástupce látek, které nejčastěji znečišťují
ovzduší, vodu a půdu
- popíše zásady chování při nadměrném znečištění
ovzduší, vody a půdy
- zná schéma výroby cukru, piva
- zná příčiny civilizačních chorob
- zná zásady zdravého životního stylu
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9. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

ŠVP výstup
Žák přečte chemické rovnice a s užitím
zákona zachování hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky nebo produktu
Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede
příklady produktů průmyslového zpracování
ropy - Žák umí určit druh reakce z hlediska
tepla, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, - rozliší fosilní a ostatní

Závislost
-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 9. ročník -> - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka
na životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů - chápe
principy trvale udržitelného rozvoje - orientuje se v globálních problémech
biosféry
Přírodopis -> 9. ročník -> - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka
na životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů - chápe
principy trvale udržitelného rozvoje - orientuje se v globálních problémech
biosféry
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paliva, zhodnotí je z hlediska životního
prostředí, zná vliv produktů spalování na
životní prostředí, - uvede příklady vlastností a
použití ropy, uhlí, zemního plynu jako
suroviny pro chemický průmysl a jako paliv, uvede příklady produktů získávaných při
frakční destilaci ropy - rozliší obnovitelné a
neobnovitelné zdroje paliv, - vysvětlí výhody
a nevýhody alternativních zdrojů energie, umí bezpečně použít spotřebiče na topné
plyny v domácnosti, - uvede příklady výrobků
chemického průmyslu, jejichž výchozí
surovinou je ropa nebo zemní plyn
Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede
příklady produktů průmyslového zpracování
ropy - Žák umí určit druh reakce z hlediska
tepla, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, - rozliší fosilní a ostatní
paliva, zhodnotí je z hlediska životního
prostředí, zná vliv produktů spalování na
životní prostředí, - uvede příklady vlastností a
použití ropy, uhlí, zemního plynu jako
suroviny pro chemický průmysl a jako paliv, uvede příklady produktů získávaných při
frakční destilaci ropy - rozliší obnovitelné a
neobnovitelné zdroje paliv, - vysvětlí výhody
a nevýhody alternativních zdrojů energie, umí bezpečně použít spotřebiče na topné
plyny v domácnosti, - uvede příklady výrobků
chemického průmyslu, jejichž výchozí
surovinou je ropa nebo zemní plyn

Závislost

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Zeměpis -> 8. ročník -> - hospodářství České republiky charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod
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Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede
příklady produktů průmyslového zpracování
ropy - Žák umí určit druh reakce z hlediska
tepla, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, - rozliší fosilní a ostatní
paliva, zhodnotí je z hlediska životního
prostředí, zná vliv produktů spalování na
životní prostředí, - uvede příklady vlastností a
použití ropy, uhlí, zemního plynu jako
suroviny pro chemický průmysl a jako paliv, uvede příklady produktů získávaných při
frakční destilaci ropy - rozliší obnovitelné a
neobnovitelné zdroje paliv, - vysvětlí výhody
a nevýhody alternativních zdrojů energie, umí bezpečně použít spotřebiče na topné
plyny v domácnosti, - uvede příklady výrobků
chemického průmyslu, jejichž výchozí
surovinou je ropa nebo zemní plyn
Žák určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu - zná rovnici fotosyntézy

Závislost
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 8. ročník -> - hospodářství České republiky charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod

Přírodopis -> 7. ročník -> - vysvětlí vývoj rostlin

5.13 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1
Povinný

7
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Přírodopis

Člověk a příroda
Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny, poskytuje
žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům, umožňuje poznat přírodu jako
systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se, podporuje vytváření
otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Žáci se učí aplikovat přírodovědné poznatky
v praktickém životě, jsou vedeni k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností,
uvědomují si závislosti člověka na přírodních zdrojích a seznamují se se stavbou živých organismů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty: chemie (ochrana životního prostředí – chemické
předmětu (specifické informace o předmětu znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy), fyzika (fotosyntéza,
důležité pro jeho realizaci)
světelná energie, sluch, zrak) a zeměpis (rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní
parky). Výuka probíhá převážně v odborné učebně přírodopisu. Řád učebny přírodopisu je součástí
vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. Předmět přírodopis je rozčleněn do 8
oblastí. Oblast Obecná biologie buňky a genetika žáky seznamuje se základními projevy a podmínkami
života, se základním prvkem všech živých organismů – buňkou a s různými druhy buněk. Oblast Biologie
hub žáky naučí rozpoznávat nejznámější druhy hub (jedlé i jedovaté) a popisovat stavbu plodnice hub.
Oblast Biologie rostlin je zaměřena na stavbu těla rostlin, na fyziologické procesy probíhající v rostlinách a
na klasifikaci rostlin a jejich určování podle atlasu a určovacího klíče. Oblast Biologie živočichů vede žáky k
získávání informací o stavbě těla živočichů, o významu živočichů v přírodě i pro člověka. Také se žáci naučí
určovat vybrané živočichy a zařazovat je do hlavních taxonomických skupin. Oblast Biologie člověka žáky
seznamuje se stavbou těla člověka, s jeho fylogenezí, s fungováním jednotlivých orgánových soustav a s
různými druhy onemocnění a jejich prevencí. Oblast Neživá příroda pojednává o stavbě a vzniku planety
Země, původu a vzniku různých druhů hornin a nerostů a o jejich určování a třídění. Oblast Základy
ekologie vede žáky k uvědomění si podstaty a důležitosti ochrany přírody a seznamuje žáky se vztahy v
ekosystému. Oblast Praktické poznávání přírody je zaměřena na praktické metody poznávání a na
bezpečnost práce.
Formy a metody práce jsou voleny podle charakteru učiva a cílů vzdělávání (frontální výuka s
demonstračními pomůckami, skupinová práce – s využitím přírodnin, odborné literatury, krátkodobé
projekty).
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku ve třídách s RVJ i bez RVJ,
ve třídách s RVJ s časovou dotací 1 hodina týdně v 6. a 9. ročníku, 2 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku, ve
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Název předmětu
Integrace předmětů

Přírodopis
třídách bez RVJ s časovou dotací 6. – 8. ročník 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně.



Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - uvědomuje si smysl a cíl učení
kompetence žáků
- ovládá strategie a metody vlastního učení
- správně používá odborné výrazy
- samostatně vyhledává a třídí nové informace
- samostatně i ve skupině pozoruje a porovnává dosažené výsledky
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- hledá vlastní postup při řešení problému
- chápe význam kontroly dosažených výsledků
- samostatně vyjadřuje výsledky a závěry dosažených výsledků
Kompetence komunikativní:
Žák:
hodnotí výsledky své práce
reaguje na hodnocení ostatních, argumentuje a přijímá kritiku
rozumí různým textům, grafům a obrazovým materiálům
využívá různé dostupné komunikační a informační prostředky
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- podílí se na práci ve skupině
- toleruje názory druhých
- podílí se na vytváření dobrých vztahů
Kompetence občanské:
Žák:
- uvědomuje si své školní povinnosti
- poskytuje podle svých možností pomoc
- chová se zodpovědně v krizových situacích
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Přírodopis
Kompetence pracovní:
Žák:
- bezpečně používá nástroje a vybavení
- dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce
- chrání své zdraví a zdraví druhých
Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a vývoj

Učivo
Země, vznik, stavba

- vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy uvede
příklady rozmanitosti přírody
- vysvětlí pojmy producent, konzument , reducent na
příkladech organismů

Uspořádání živého světa

- popíše buňku, vysvětlí funkci organel
- vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
- pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát

Buňka

- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a
mnohobuněčným organismem, uvede příklady

Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost

Vztahy organismů v přírodě

Buňka
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P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu

6. ročník
- vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organismus

Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost

- vymezí základní projevy života, uvede jejich význam

Projevy života

- růst, vývin, fotosyntéza, dýchání, výživa

Projevy života

– rozmnožování, dědičnost, dráždivost

Projevy života

- dokáže roztřídit organismy do říší

Třídění organismů

- pochopí rozdíl mezi bakterií a virem

Viry a bakterie

- umí vysvětlit rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin

Nižší rostliny

- umí popsat jednotlivé části hub
- zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi
parazitismem a symbiózou
- pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby

Houby

- vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin

Lišejníky

- zná význam řas a vybrané zástupce

Řasy

- popíše vnitřní a vnější stavbu jednobuněčných

Prvoci
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vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve

6. ročník
živočichů
- popíše vnitřní a vnější stavbu mnohobuněčných
živočichů, vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Žahavci

- porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky
- rozlišuje vnitřní a vnější parazity

Ploštěnci, hlísti

- podle charakteristických znaků rozlišuje plže , mlže,
hlavonožce
- pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
- rozlišuje vodní a suchozemské druhy

Měkkýši

- pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble,
srdcovka, sépie)

Měkkýši

- zná jejich význam a postavení v přírodě

Měkkýši

- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů Kroužkovci

- vysvětlí význam žížaly v přírodě

Kroužkovci
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6. ročník

styku se živočichy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

- dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců
Členovci, pavoukovci, korýši, hmyz
- rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakteristických znaků
- uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
- dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový
příklad hmyzu
- rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
- orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná
vybrané zástupce
- zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a
epidemiologických druhů hmyzu
- pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska
Ostnokožci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ŠVP výstup
- vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a
vývoj

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní
opatření a způsoby likvidace znečištění. Uvede základní složky čistého
vzduchu, žák vysvětlí význam kyslíku pro život na Zemi, zná význam ozonové
vrstvy pro život na Zemi, vyjmenuje zdroje znečištění vzduchu ve svém okolí
a regionu (vnějších i vnitřních prostor), navrhne způsoby ochrany čistoty
ovzduší, vyjmenuje zdroje znečištění vody ve svém okolí i v regionu, navrhne
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ŠVP výstup

Závislost

- vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a
vývoj

-->

- pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát

-->

- vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a
vývoj

-->

- vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a
vývoj

<--

- vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a
vývoj

<--

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
způsoby ochrany čistoty vod v přírodě, navrhne, jak šetřit vodou v
domácnosti, umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu,
Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso - orientuje se na hvězdné obloze - rozumí pojmům: planeta, hvězda,
měsíc, meteorická tělesa, kometa, galaxie
Biologická praktika -> 7. ročník -> - vytvoří mikroskopický preparát - volí
vhodné pracovní postupy při jednotlivých pozorováních, pokusech, provádí
pozorování preparátů, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
Zeměpis -> 6. ročník -> - používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti
planety Země - orientuje se v přírodě podle Slunce - hodnotí důsledky
otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro život na
Zemi - vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání ročních
období
Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso - orientuje se na hvězdné obloze - rozumí pojmům: planeta, hvězda,
měsíc, meteorická tělesa, kometa, galaxie
Zeměpis -> 6. ročník -> - používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti
planety Země - orientuje se v přírodě podle Slunce - hodnotí důsledky
otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro život na
Zemi - vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání ročních
období
7. ročník





Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
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7. ročník





RVP výstupy
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vysvětlí význam a zásady třídění organismů
- zná jednotlivé taxonomické jednotky a zakladatele
názvosloví a třídění rostlin
- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
- dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a chápe
vývojové zdokonalování

Učivo
Třídění organismů

Strunatci: podkmen obratlovci

Strunatci: podkmen obratlovci

- dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a chápe
vývojové zdokonalování
- vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
- pozná vybrané zástupce ryb
- rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby

Třídy - kruhoústí- paryby - ryby

- rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb
v potravě člověka

Třídy - kruhoústí- paryby - ryby

- pozná vybrané zástupce obojživelníků
Obojživelníci
- vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí

- pozná vybrané zástupce plazů

Plazi
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hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

7. ročník
- seznámí se s exotickými druhy plazů a možností jejich
chovu v teráriích

Plazi

- zná význam plazů v potravním řetězci

Plazi

- chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich
přizpůsobení k letu
- pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků
rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci,
hrabaví,atd.)
- vysvětlí přizpůsobení prostředí
- zná zástupce tažných a přezimujících ptáků

Ptáci

- vysvětlí vývoj rostlin

Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné Mechrosty Kapraďorosty - plavuně,
přesličky, kapradiny
Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné Mechrosty Kapraďorosty - plavuně,
přesličky, kapradiny
Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné Mechrosty Kapraďorosty - plavuně,
přesličky, kapradiny
Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné Mechrosty Kapraďorosty - plavuně,
přesličky, kapradiny
Stavba rostlinného těla Carl Linné

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek

- dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

- zná příklady výtrusných rostlin
- vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
- vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě

- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného
těla(kořen, stonek, list, květ, plod)
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7. ročník

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

- pochopí význam charakteristických znaků pro určování Stavba rostlinného těla Carl Linné
rostlin
- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů včetně
zakladatele binomické nomenklatury
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami Nahosemenné rostliny Ekosystém lesa
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů - podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní
a atlasů
zástupce nahosemenných rostlin
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - zná význam lesa a způsoby jeho ochrany
Nahosemenné rostliny Ekosystém lesa
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou Krytosemenné rostliny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů rostlinou a uvede konkrétní příklady
a atlasů
- zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je
roztřídit
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
- rozliší podle morfologických znaků základní čeledi
Krytosemenné rostliny
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým rostlin
orgánům
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
- zná základní druhy exotického ovoce
Rostliny a lidé
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
- vysvětlí použití koření k přípravě potravy, zná význam Rostliny a lidé
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
léčivých bylin
rostlin
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
- vysvětlí význam ochrany přírody
Ochrana přírody
člověka na životní prostředí a příklady narušení
- zná chráněná území ČR
rovnováhy ekosystému
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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7. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

ŠVP výstup
- vysvětlí vývoj rostlin

Závislost
-->

- vysvětlí použití koření k přípravě potravy,
zná význam léčivých bylin

<--

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 9. ročník -> Žák určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
- zná rovnici fotosyntézy
Český jazyk -> 7. ročník -> rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže
popsat své dojmy, pocity, nálady, výstižně vyjádřit charakteristické rysy
popisované osoby
8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku

- podle charakteristických znaků rozlišuje základní řády
savců a správně roztřídí vybrané zástupce

Učivo
Savci

Savci

- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života Savci
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projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek

8. ročník
(např. kytovci, netopýři, krtek, apod.)

- pozná vybrané zástupce

Savci

- zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka,
jejich postavení v ekosystému

Savci

- umí zařadit člověka do systému živočišné říše,
Člověk – Růst a vývoj člověka Johann Gregor Mendel,
charakterizovat biologické znaky lidského a živočišného Charles Darwin
organismu
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních - umí vysvětlit vývoj člověka
Člověk – Růst a vývoj člověka Johann Gregor Mendel,
fylogeneze člověka
Charles Darwin
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
- popíše jednotlivé etapy života
Člověk – Růst a vývoj člověka Johann Gregor Mendel,
početí až do stáří
Charles Darwin
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního - vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu Člověk – Růst a vývoj člověka Johann Gregor Mendel,
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
- zná zakladatele dědičnosti a vývojové teorie
Charles Darwin
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, - žák umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová Stavba a funkce lidského těla - soustava opěrná a
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel soustava, organismus
svalová - energie - trávicí soustava - dýchací soustava - zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla
tělní tekutiny a oběhová soustava - Jan Janský P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
soustava vylučovací - soustava kožní - nervová
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
soustava - smyslové orgány - J. E. Purkyně - žlázy s
živočichů
vnitřní sekrecí - pohlavní soustava - rozmnožování
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
- zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla a
Stavba a funkce lidského těla - soustava opěrná a
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
umožňující pohyb
svalová - energie - trávicí soustava - dýchací soustava tělní tekutiny a oběhová soustava - Jan Janský P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů - dovede pojmenovat základní kosti a svaly
- zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první
soustava vylučovací - soustava kožní - nervová
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
pomoci
soustava - smyslové orgány - J. E. Purkyně - žlázy s
vztahy
dovede
vysvětlit,
jak
tělo
získává
energii
vnitřní sekrecí - pohlavní soustava - rozmnožování
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
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8. ročník

početí až do stáří
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

- umí pojmenovat a popsat části trávicí soustavy a zná
jejich funkci
- umí pojmenovat a popsat části dýchací soustavy
- vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při zátěži
- zná zásady první pomoci
- zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve
- zná soustavu srdce a druhy cév
- umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy
- zná příčiny nemocí oběhové soustavy a krve, jejich
prevenci a zásady první pomoci
- zná objevitele krevních skupin
- zná stavbu a funkci vylučovací soustavy
- zná příčiny onemocnění vyluč. s., jejich prevence a
zásady první pomoci
- zná význam a stavbu kůže
- zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich
prevence a zásady první pomoci
- zná stavbu nervové soustavy
- umí popsat činnost nervové soustavy na základě
reflexů
- umí popsat části mozku a jejich význam
- zná příčiny nemocí nerv. s., jejich prevence a zásady
první pomoci
- zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a
rovnovážného ústrojí
- zná zásluhy J.E.Purkyně na vnímání světla a činnost oka
- zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první
pomoci
- zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na
řízení lidského organismu
- umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní
soustavy
- vysvětlí způsob oplození
- zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob
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8. ročník

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života

- umí popsat zdravý životní styl
Člověk a zdraví
- dovede vysvětlit působení škodlivých látek na
organismus a jejich základní druhy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

ŠVP výstup
- umí popsat zdravý životní styl - dovede
vysvětlit působení škodlivých látek na
organismus a jejich základní druhy
- umí popsat zdravý životní styl - dovede
vysvětlit působení škodlivých látek na
organismus a jejich základní druhy
- umí vysvětlit vývoj člověka

Závislost
-->

<--

<--

- popíše jednotlivé etapy života

<--

- umí popsat zdravý životní styl - dovede
vysvětlit působení škodlivých látek na
organismus a jejich základní druhy

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Rodinná výchova -> 8. ročník -> - projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k pravidlům zdravého životního stylu
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí - posuzuje své stravovací
zvyklosti s ohledem k zásadám zdravé výživy
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - optimálně reaguje na fyziologické a změny
v období dospívání - chápe důležitost a příčiny změn jedince v období
puberty
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - optimálně reaguje na fyziologické a změny
v období dospívání - chápe důležitost a příčiny změn jedince v období
puberty
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - dává do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek - uplatňuje
osvojené sociální dovednosti
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- umí popsat zdravý životní styl - dovede
vysvětlit působení škodlivých látek na
organismus a jejich základní druhy
- umí vysvětlit vývoj člověka
- zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla
a umožňující pohyb - dovede pojmenovat
základní kosti a svaly - zná příčiny nemocí,
jejich prevence a zásady první pomoci dovede vysvětlit, jak tělo získává energii - umí
pojmenovat a popsat části trávicí soustavy a
zná jejich funkci - umí pojmenovat a popsat
části dýchací soustavy - vysvětlí činnost
dýchací soustavy v práci a při zátěži - zná
zásady první pomoci - zná složení krve a
funkci jednotlivých částí krve - zná soustavu
srdce a druhy cév - umí vysvětlit činnost srdce
a celé oběhové soustavy - zná příčiny nemocí
oběhové soustavy a krve, jejich prevenci a
zásady první pomoci - zná objevitele krevních
skupin - zná stavbu a funkci vylučovací
soustavy - zná příčiny onemocnění vyluč. s.,
jejich prevence a zásady první pomoci - zná
význam a stavbu kůže - zná příčiny
onemocnění soustavy kožní, jejich prevence a
zásady první pomoci - zná stavbu nervové
soustavy - umí popsat činnost nervové
soustavy na základě reflexů - umí popsat části
mozku a jejich význam - zná příčiny nemocí
nerv. s., jejich prevence a zásady první
pomoci - zná stavbu a funkci zrakového,

Závislost
<--

<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Rodinná výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje podle svých možností zdravé
stravovací návyky - vyhodnocuje vliv reklamy na naše stravovací návyky sleduje názory odborníků a a odborné literatury
Dějepis -> 6. ročník -> - charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich
duchovní kulturu
Tělesná výchova -> 6. ročník -> - rozvíjí schopnosti R.S.O.V. („profil žáka na
začátku a na konci „atleticko-fotbalovo-florbalového“ období) - úvádí přesné
údaje svých výkonů a zlepšením prokáže plnění jednoduchých domácích
zadání
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sluchového a rovnovážného ústrojí - zná
zásluhy J.E.Purkyně na vnímání světla a
činnost oka - zná příčiny nemocí, jejich
prevence a zásady první pomoci - zná
nejdůležitější hormony lidského těla a jejich
vliv na řízení lidského organismu - umí popsat
stavu a funkci mužské a ženské pohlavní
soustavy - vysvětlí způsob oplození - zná
nebezpečí přenosu pohlavních chorob
- umí popsat zdravý životní styl - dovede
vysvětlit působení škodlivých látek na
organismus a jejich základní druhy

Závislost

<--

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Tělesná výchova -> 6. ročník -> - umí vysvětlit negativa návykových látek a
dopingu ve sportu, kromě znalosti též zaujímají odmítavý postoj v praxi a
působí pozitivně na (mladší)spolužáky
9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vysvětlí teorii vzniku Země
- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických
dějů
- zná teorii o vzniku a pohybu kontinentů
- rozlišuje horniny vyvřelé
- zná význam a použití důležitých hornin (žula)

Učivo
Země, vznik, stavba
Země, vznik, stavba
Geologické děje vnitřní Alfred Wegener

Petrologie - horniny
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9. ročník

pomůcek

- rozlišuje horniny usazené a přeměněné a popíše
způsob jejich vzniku (vápenec, břidlice)
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
- uvede konkrétní příklad vnějších geologických dějů
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin - popíše druhy zvětrávání
i oběhu vody
- dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností - orientuje se ve stupnici tvrdosti
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností - podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
nerosty
pomůcek
- zná význam některých důležitých nerostů (rudy)
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a - popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi
trvání života
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle - rozlišuje jednotlivé geologické éry podle
charakteristických znaků
charakteristických znaků a typických organismů
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle - zná geologický vývoj ČR
charakteristických znaků
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
- orientuje se v základních pojmech(koloběh hmoty,
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin prvků)
i oběhu vody
- dokáže popsat vlivy geologických činností na
budoucnost Země
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém - vysvětlí měnící se vlivy na vývoj člověka
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních - zná jednotlivé etapy vývoje člověka
fylogeneze člověka
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
- vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na
člověka na životní prostředí a příklady narušení
životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu
rovnováhy ekosystému
ekosystémů
- chápe principy trvale udržitelného rozvoje
- orientuje se v globálních problémech biosféry

Geologické děje vnější

Mineralogie - nerost, krystal

Třídění nerostů

Vznik a vývoj života na Zemi
Éry vývoje Země
Historie Země
Historie Země

Vývoj člověka
Vývoj člověka
Vývoj člověka

Člověk a životní prostředí
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Přírodopis

9. ročník

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

- sleduje aktuální stav životního prostředí
- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Člověk a životní prostředí
Člověk a životní prostředí

- porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy
- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy

Pedologie

- objasní význam vody, vliv vody na životní prostředí
- vysvětlí význam vzduchu
- uvede příklady přírodních katastrof

Člověk mění a chrání svět

- uvede příklady negativního působení člověka na
atmosféru

Člověk mění a chrání svět

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- uvede příklady negativního působení
člověka na atmosféru
- sleduje aktuální stav životního prostředí
- uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a jejich důsledky
pro rovnováhu ekosystémů - chápe principy
trvale udržitelného rozvoje - orientuje se v
globálních problémech biosféry
- uvede příklady kladných i záporných vlivů

Závislost
-->
-->
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 9. ročník -> - vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny,
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení
Zeměpis -> 9. ročník -> - vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny,
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení
Chemie -> 9. ročník -> Žák přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu

Chemie -> 9. ročník -> Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv
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ŠVP výstup
člověka na životní prostředí a jejich důsledky
pro rovnováhu ekosystémů - chápe principy
trvale udržitelného rozvoje - orientuje se v
globálních problémech biosféry

Závislost

- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik
a trvání života

<--

- objasní význam vody, vliv vody na životní
prostředí - vysvětlí význam vzduchu - uvede
příklady přírodních katastrof
- vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem

<--

- vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem

<--

- uvede příklady negativního působení
člověka na atmosféru
- vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem

<--

<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování
ropy - Žák umí určit druh reakce z hlediska tepla, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, - rozliší fosilní a ostatní paliva, zhodnotí je z
hlediska životního prostředí, zná vliv produktů spalování na životní
prostředí, - uvede příklady vlastností a použití ropy, uhlí, zemního plynu jako
suroviny pro chemický průmysl a jako paliv, - uvede příklady produktů
získávaných při frakční destilaci ropy - rozliší obnovitelné a neobnovitelné
zdroje paliv, - vysvětlí výhody a nevýhody alternativních zdrojů energie, umí bezpečně použít spotřebiče na topné plyny v domácnosti, - uvede
příklady výrobků chemického průmyslu, jejichž výchozí surovinou je ropa
nebo zemní plyn
Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem krajinná sféra - rozpoznává
souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými přírodními složkami
krajinné sféry - objasní stavbu zemského tělesa a dna oceánů - posuzuje
zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého působení endogenních
činitelů a lidských činností
Zeměpis -> 6. ročník -> - seznamuje se s ekologickou problematikou moří a
oceánů na mapách polárních oblastí
Zeměpis -> 6. ročník -> - seznámí se s globálními problémy, které těmto
oblastem hrozí
Zeměpis -> 7. ročník -> - provede popis světadílu, vytyčí společné znaky
daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů - vyhledá a
pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města - vyhledá na
mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností v jednotlivých
částech kontinentu a regionech - dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se seznámí
Zeměpis -> 8. ročník -> - zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a
CHKO a pochopí jejich důležitost
Zeměpis -> 8. ročník -> - zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a
CHKO a pochopí jejich důležitost
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ŠVP výstup
- vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem
- vysvětlí teorii vzniku Země

Závislost
<-<--

- podle charakteristických vlastností rozpozná
vybrané nerosty - zná význam některých
důležitých nerostů (rudy)

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 9. ročník -> - určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství
Zeměpis -> 6. ročník -> - používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený
model planety Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a
základních tvarů zemského povrchu
Chemie -> 8. ročník -> Žák rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a pojmy
užívá ve správných souvislostech. Rozliší chemickou značku prvku a
chemický vzorec sloučeniny, vyjádří složení chemické látky ze vzorce
sloučeniny, rozliší anionty, kationty a atomy, objasní pojem
elektronegativita a vyhledá elektronegativitu prvku v PSP, charakterizuje
základní typy vazeb a určí charakter chemické vazby podle elektronegativity,
používá značky a názvy vybraných chemických prvků (zejména prvků
hlavních skupin a významných zástupců kovů)

5.14 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Zeměpis
Člověk a příroda
Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, k
osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod, k získávání a
rozvíjení dovednosti pracovat se zdroji geografických informací, k respektování přírodních hodnot, lidských
výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí, rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů
světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka, k rozvíjení kritického myšlení a logického

298

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Zeměpis
uvažování a aplikování geografických poznatků v praktickém životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět zeměpis je rozčleněn do 7 oblastí. Oblast Geografické informace, zdroje dat, kartografie,
předmětu (specifické informace o předmětu topografie učí žáky pracovat s mapou a dalšími zdroji geografických dat a užívat geografickou terminologii.
důležité pro jeho realizaci)
Oblast Přírodní obraz Země pojednává o planetě Zemi, jejích pohybech, postavení ve vesmíru a o vnitřních
a vnějších procesech, které na planetě Zemi probíhají. Oblast Regiony světa žáky seznamuje s
geografickými údaji o jednotlivých světadílech a regionech světa. Oblast Společenské a hospodářské p
rostředí je zaměřena na světovou populaci, sídla, světové hospodářství a integraci ve světě. Žáci si
uvědomují vztahy a vazby mezi jednotlivými oblastmi světa. Oblast Životní prostředí vysvětluje co je krajina,
proč je důležité o ni pečovat a jak lidská společnost krajinu ovlivňuje. Oblast Česká republika charakterizuje
přírodní podmínky, hospodářské a společenské podmínky České republiky a podrobně rozebírá jednotlivé
kraje České republiky. Oblast Terénní geografická výuka , praxe a aplikace se věnuje geografickým
exkurzím a praktickému zeměpisu.
Ve výuce jsou aplikovány různé formy a metody práce v závislosti na charakteru učiva a cílech vzdělávání
(frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, skupinová práce – s využitím map,
pracovních listů, odborné literatury, časopisů, zeměpisné vycházky s pozorováním a projekty). Předmět
Zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda (chemie, fyzika a přírodopis).
Výuka částečně probíhá v učebnách s výpočetní technikou a dataprojektorem.
Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku, 2 hodiny týdně.
Integrace předmětů
 Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák:
- se podílí na individuálních a skupinových úkolech umožňujících různé postupy řešení
- uplatňuje znalostí z ostatních oborů
- pracuje se zdroji dat
- rozlišuje důležité od nepodstatného a nalézá souvislosti
- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších
celků, nalézá souvislosti
-získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry
-poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
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Zeměpis
- řeší problémové úkoly, nalézá podstatu zjištěného problému
- vybírá nejvhodnější způsob řešení problému
- vyhledává informace potřebné k řešení problému
-chápe problém, vyhledává k němu vhodné informace, diskutuje o možnostech řešení
-myslí kriticky, hájí svá rozhodnutí
-hledá vlastní postup řešení
-chápe význam kontroly výsledků
-nalézá informace vhodné k dosažení cíle
Kompetence komunikativní:
Žákl:
- vyjadřuje své myšlenky a názory
- rozvíjí svoji komunikaci ve skupině
- porozumí sdělovanému, učí se naslouchat svým spolužákům
-formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu
-se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
-rozumí různým typům textu a obrazovým materiálům
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- podílí se na utváření pravidel práce ve skupině
- poskytne pomoc nebo radu spolužákovi, je tolerantní
-spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel
-upevňuje dobré mezilidské vztahy, pomáhá si navzájem s ostatními a je schopen o pomoc požádat
-učí se vzájemnému naslouchání
Kompetence občanské:
Žák:
- se soustavně připravuje na vyučovací hodiny
- rozvíjí svůj smysl pro kompromis a toleranci
-respektuje názory druhých, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
-se rozhoduje zodpovědně podle dané situace
-chápe základní environmentální problémy

300

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Zeměpis
-respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečnostní pomůcky
- u sebe rozvíjí smysl pro pořádek při práci
- se chová podle zásad bezpečnosti
-je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu
- je veden k efektivní práci
- chrání své zdraví a zdraví ostatních
Zeměpis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy planetární systém a tělesa sluneční soustavy
sluneční soustavy
- charakterizuje polohu, pohyby
- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě v
pohledu na zemské těleso
- orientuje se na hvězdné obloze
- rozumí pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
- používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
planety Země
život lidí a organismů
- orientuje se v přírodě podle Slunce
- hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a
oběhu Země kolem Slunce pro život na Zemi

Učivo
Postavení Země ve vesmíru

Tvar a pohyby planety Země
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Zeměpis

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a

6. ročník
- vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné
střídání ročních období
- používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model
planety Země k demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

- Glóbus - Měřítko glóbu

- používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat,
přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek
- seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na
mapách

- Různé druhy plánů a map, jejich měřítko - Obsah a
grafika map, barvy, výškopis, polohopis, mapový klíč Orientace plánu a mapy vzhledem ke světovým
stranám - Přepočet vzdáleností - Práce s atlasem

- prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic,
výškových kót, nadmořské výšky

- Různé druhy plánů a map, jejich měřítko - Obsah a
grafika map, barvy, výškopis, polohopis, mapový klíč Orientace plánu a mapy vzhledem ke světovým
stranám - Přepočet vzdáleností - Práce s atlasem
- Různé druhy plánů a map, jejich měřítko - Obsah a
grafika map, barvy, výškopis, polohopis, mapový klíč Orientace plánu a mapy vzhledem ke světovým
stranám - Přepočet vzdáleností - Práce s atlasem
- Poledníky - Rovnoběžky - Zeměpisné souřadnice Zeměpisná síť - Určování absolutní (matematické)
geografické polohy - Určování časových pásem

- vyhledá potřebné informace v mapových atlasech,
orientuje se v jejich obsahu a rejstřících

- používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných
souřadnic určuje na glóbu i mapě geografickou polohu
jednotlivých lokalit na Zemi
- vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na
Zemi, pochopí účel časových pásem a úlohu hlavního a
180. poledníku pro určování času na Zemi
- dokáže stanovit místní čas
- rozumí pojmům:poledník, hlavní poledník, rovnoběžka,
zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky,
polární kruh, datová mez
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podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

6. ročník

- vysvětlí pojem krajinná sféra
- Krajinná sféra Země a její složky - Pevninské a
- rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi oceánské tvary zemského povrchu - Význam
jednotlivými přírodními složkami krajinné sféry
jednotlivých přírodních složek na Zemi
- objasní stavbu zemského tělesa a dna oceánů
- posuzuje zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého
působení endogenních činitelů a lidských činností

- s porozuměním pracuje s pojmy:počasí, podnebí
Systém přírodní sféry na planetární úrovni
- seznámí se s rozložením vody na Zemi
- popíše složení půdy, rozumí pojmům mateční hornina,
humus, eroze půdy
- vysvětlí význam, využití a ochranu půdy
- objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné
šířce a nadmořské výšce
- vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a
Systém přírodní sféry na planetární úrovni
porovnává je
- porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře,
pohyby mořské vody, vodní toky, ledovce, bezodtokové
oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže

- seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
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6. ročník

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

- určí geografickou polohu jednotlivých oceánů,
světadílů, z hlediska polohy na zemských polokoulích
- porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů
- popíše podle obecně zeměpisných map členitost a
typické znaky přírodních poměrů jednotlivých oceánů,
světadílů

Absolutní (matematická) a relativní geografická
poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry oceánů,
světadílů

- charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů

Absolutní (matematická) a relativní geografická
poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry oceánů,
světadílů

- seznamuje se s ekologickou problematikou moří a
oceánů na mapách polárních oblastí

Absolutní (matematická) a relativní geografická
poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry oceánů,
světadílů
Zeměpis světadílů - polární oblasti

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

- provede regionalizaci v jednotlivých světadílech a
provede porovnání jednotlivých regionů

- uvede význam Arktidy a Antarktidy

- seznámí se s globálními problémy, které těmto
oblastem hrozí

Zeměpis světadílů - polární oblasti

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické
pojmy, s kterými se seznámí

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje,
obyvatelstvo a hospodářství
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje,
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6. ročník

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

- vyhledá a provede stručnou charakteristiku
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí

obyvatelstvo a hospodářství
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje,
obyvatelstvo a hospodářství

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy - charakterizuje polohu, pohyby aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso orientuje se na hvězdné obloze - rozumí

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Fyzika -> 9. ročník -> - popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních silách) - odliší planetu
a hvězdu - popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce,
planetky, komety) - má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci - objasní
střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých měsíčních fází
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pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy - charakterizuje polohu, pohyby aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso orientuje se na hvězdné obloze - rozumí
pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy - charakterizuje polohu, pohyby aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso orientuje se na hvězdné obloze - rozumí
pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
- používá zeměpisnou síť a s pomocí
zeměpisných souřadnic určuje na glóbu i
mapě geografickou polohu jednotlivých
lokalit na Zemi - vysvětlí příčiny rozdílného
času jednotlivých míst na Zemi, pochopí účel
časových pásem a úlohu hlavního a 180.
poledníku pro určování času na Zemi - dokáže
stanovit místní čas - rozumí
pojmům:poledník, hlavní poledník,
rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť,
nadhlavník, obratníky, polární kruh, datová
mez
- vysvětlí pojem krajinná sféra - rozpoznává

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

Přírodopis -> 6. ročník -> - vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a vývoj

-->

Dějepis -> 6. ročník -> - orientuje se na časové ose, řadí hlavní historické
epochy v chronologickém sledu

-->

Občanská výchova -> 6. ročník -> - se orientuje v kalendáři, zná letopočty,
vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků a uvádí příklady pořekadel a
přísloví

-->

Přírodopis -> 9. ročník -> - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
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souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi
jednotlivými přírodními složkami krajinné
sféry - objasní stavbu zemského tělesa a dna
oceánů - posuzuje zemský povrch - reliéf jako
výsledek složitého působení endogenních
činitelů a lidských činností
- seznamuje se s ekologickou problematikou
moří a oceánů na mapách polárních oblastí
- seznámí se s globálními problémy, které
těmto oblastem hrozí
- provede regionalizaci v jednotlivých
světadílech a provede porovnání jednotlivých
regionů

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

- vyhledá a provede stručnou charakteristiku
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí

-->

- používá v praktických příkladech znalosti o
kulatosti planety Země - orientuje se v
přírodě podle Slunce - hodnotí důsledky
otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu
Země kolem Slunce pro život na Zemi vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a
pravidelné střídání ročních období
- používá glóbus jako zmenšený a
zjednodušený model planety Země k
demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a
základních tvarů zemského povrchu
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy - charakterizuje polohu, pohyby -

-->

Rodinná výchova -> 8. ročník -> - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální
chování - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s přenosnými, civilizačními a jinými chorobami
Dějepis -> 8. ročník -> - na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus, osvícenský
absolutismus
Přírodopis -> 6. ročník -> - vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a vývoj

-->

Přírodopis -> 9. ročník -> - vysvětlí teorii vzniku Země

-->

Fyzika -> 6. ročník -> - zjistí zda na těleso působí magnetická síla - dokáže
popsat využití magnetické síly v praktických situacích - ověří existenci
magnetického pole - u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit druh

trvání života

-->
-->
-->

Přírodopis -> 9. ročník -> - objasní význam vody, vliv vody na životní
prostředí - vysvětlí význam vzduchu - uvede příklady přírodních katastrof
Přírodopis -> 9. ročník -> - vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem
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aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso orientuje se na hvězdné obloze - rozumí
pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy - charakterizuje polohu, pohyby aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso orientuje se na hvězdné obloze - rozumí
pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy - charakterizuje polohu, pohyby aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso orientuje se na hvězdné obloze - rozumí
pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
- používá v praktických příkladech znalosti o
kulatosti planety Země - orientuje se v
přírodě podle Slunce - hodnotí důsledky
otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu
Země kolem Slunce pro život na Zemi vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a
pravidelné střídání ročních období
- používá různé druhy plánů a map, umí je
orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle
různých měřítek - seznámí se se znázorněním

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
pólu a graficky znázornit indukční čáry

-->

Fyzika -> 6. ročník -> - změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z
naměřených hodnot - předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně
teploty zvětší nebo zmenší - změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se
na ciferníku hodin - rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí
prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě působící síly - změří sílu
siloměrem - užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící na
těleso a hmotností tělesa F=m.g při řešení jednoduchých úloh

-->

Fyzika -> 7. ročník -> - rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí
prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě působící síly - změří sílu
siloměrem - užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící na
těleso a hmotností tělesa F=m.g při řešení jednoduchých úloh

-->

Výtvarná výchova -> 8. ročník -> - vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů, zkušeností z vlastního vnímání, z představ a
poznání - uplatňuje osobitý přístup k realitě - vytváří obrazové znaky na
základě fantazie, kombinací představ a znalostí

-->

Matematika -> 7. ročník -> - umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru - dělí celek na části v daném
poměru - pracuje s měřítky map a plánů - řeší modelováním a výpočtem
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výškopisu a polohopisu na mapách
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy - charakterizuje polohu, pohyby aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso orientuje se na hvězdné obloze - rozumí
pojmům: planeta, hvězda, měsíc, meteorická
tělesa, kometa, galaxie
- používá glóbus jako zmenšený a
zjednodušený model planety Země k
demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a
základních tvarů zemského povrchu
- používá různé druhy plánů a map, umí je
orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle
různých měřítek - seznámí se se znázorněním
výškopisu a polohopisu na mapách
- používá v praktických příkladech znalosti o
kulatosti planety Země - orientuje se v
přírodě podle Slunce - hodnotí důsledky
otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu
Země kolem Slunce pro život na Zemi vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a
pravidelné střídání ročních období

Závislost
<--

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
situace vyjádřené poměrem
Přírodopis -> 6. ročník -> - vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a vývoj

<--

Matematika -> 6. ročník -> - převádí jednotky délky - umí vypočítat obvod
rovinného obrazce - umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku

<--

Matematika -> 6. ročník -> - převádí jednotky délky - umí vypočítat obvod
rovinného obrazce - umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku

<--

Přírodopis -> 6. ročník -> - vysvětlí teorii vzniku Země, její stavbu a vývoj

7. ročník






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




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
- provede popis světadílu, vytyčí společné znaky daného Zeměpis světadílů – Amerika - fyzickogeografická sféra
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
regionu, provede porovnání jednotlivých regionů
- socioekonomická sféra - státy, popis - charakteristika
lokalizaci regionů světa
- vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a států
významná města
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
- Zeměpis světadílů – Asie - fyzickogeografická sféra makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává - vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a
socioekonomická sféra - popis, státy - charakteristika
hospodářských
činností
v
jednotlivých
částech
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
států
kontinentu a regionech
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
- Zeměpis světadílů – Evropa - fyzickogeografická sféra
- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
- socioekonomická sféra - státy, popis - charakteristika
pojmy, s kterými se seznámí
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
států
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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- provede popis světadílu, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání
jednotlivých regionů - vyhledá a pojmenuje
vybrané modelové státy, hlavní a významná
města - vyhledá na mapách hlavní
soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých částech kontinentu a
regionech - dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy, s kterými se
seznámí
- provede popis světadílu, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání
jednotlivých regionů - vyhledá a pojmenuje
vybrané modelové státy, hlavní a významná
města - vyhledá na mapách hlavní
soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých částech kontinentu a
regionech - dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy, s kterými se
seznámí
- provede popis světadílu, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání
jednotlivých regionů - vyhledá a pojmenuje
vybrané modelové státy, hlavní a významná
města - vyhledá na mapách hlavní
soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých částech kontinentu a
regionech - dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy, s kterými se
seznámí
- provede popis světadílu, vytyčí společné

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 9. ročník -> - vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem

-->

Fyzika -> 9. ročník -> - vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová
reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor - porozumí jak je
zajištěn bezpečný provoz v jaderné elektrárně - dokáže popsat nepříznivý
vliv radioaktivního a ultrafialového záření na lidský organismus - zhodnotí
výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu
na životní prostředí

<--

Dějepis -> 6. ročník -> - rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací

<--

Občanská výchova -> 7. ročník -> - rozlišuje nejčastější typy a formy států a
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znaky daného regionu, provede porovnání
jednotlivých regionů - vyhledá a pojmenuje
vybrané modelové státy, hlavní a významná
města - vyhledá na mapách hlavní
soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých částech kontinentu a
regionech - dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy, s kterými se
seznámí

Závislost

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
na příkladech porovná jejich znaky - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a
orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - objasní výhody
demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů - vyloží
smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní - určí geografickou polohu České republiky
Absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
- vyhodnotí relativní geografickou polohu České
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
republiky podle různých kritérií
povrchu a přírodní poměry České republiky
povrchu
- porovná rozlohu České republiky s rozlohou vybraných
států světa a s rozlohou sousedních států
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
- popíše vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo
a živočišstvo
světovém kontextu
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na

- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO a Absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné
pochopí jejich důležitost
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost
povrchu a přírodní poměry České republiky
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životní prostředí
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů

8. ročník
- vyhledá na mapách největší a nejmenší soustředění
obyvatelstva v České republice
- vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v
České republice
- vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své
obce, zpracovává je, vyhodnocuje a pokouší se o
prognózu dalšího vývoje

Rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České
republiky

Rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České
republiky

- hospodářství České republiky charakterizuje po
Rozmístění hospodářských činností České republiky
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a
spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční obchod

- zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé Rozmístění hospodářských činností České republiky
republiky

- lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a
administrativní celky v České republice,

Regiony České republiky

- zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci

Místní region České republiky

- popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky
přírody, osídlení, hospodářství a kultury místního
regionu a jejich možné perspektivy

Místní region České republiky

- pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu

Místní region České republiky
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8. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí
NP a CHKO a pochopí jejich důležitost
- hospodářství České republiky charakterizuje
po jednotlivých oblastech: průmysl,
zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod

Závislost
-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák se orientuje v přípravě a využívání různých látek v
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka, vysvětlí na
příkladech význam chemie pro život.
Chemie -> 8. ročník -> Žák porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí. - Žák určí oxidační číslo atomu
prvku v oxidech a halogenidech, zapíše ze vzorců názvy a naopak, - umí
vysvětlit pojem oxid a halogenid, popíše vlastnosti a použití významných
oxidů a halogenidů, posoudí vliv těchto látek na životní prostředí, - uvede
příklady významných solí, jejich použití - hnojiva, stavební pojiva, modrá
skalice, vápenec, - uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi, - zná
princip výroby hašeného a páleného vápna, tvrdnutí malty - vysvětlí pojem
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Závislost

- hospodářství České republiky charakterizuje
po jednotlivých oblastech: průmysl,
zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod

-->

- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí
NP a CHKO a pochopí jejich důležitost
- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí
NP a CHKO a pochopí jejich důležitost
- hospodářství České republiky charakterizuje
po jednotlivých oblastech: průmysl,
zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod

-->
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
kyselina, pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých a vytvoří
vzorec z názvu a naopak - ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl,
H2SO4, HNO3 - ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití nejvýznamnějších
hydroxidů - ovládá první pomoc při potřísnění kyselinou nebo hydroxidem
Chemie -> 9. ročník -> Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv
jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování
ropy - Žák umí určit druh reakce z hlediska tepla, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, - rozliší fosilní a ostatní paliva, zhodnotí je z
hlediska životního prostředí, zná vliv produktů spalování na životní
prostředí, - uvede příklady vlastností a použití ropy, uhlí, zemního plynu jako
suroviny pro chemický průmysl a jako paliv, - uvede příklady produktů
získávaných při frakční destilaci ropy - rozliší obnovitelné a neobnovitelné
zdroje paliv, - vysvětlí výhody a nevýhody alternativních zdrojů energie, umí bezpečně použít spotřebiče na topné plyny v domácnosti, - uvede
příklady výrobků chemického průmyslu, jejichž výchozí surovinou je ropa
nebo zemní plyn
Přírodopis -> 9. ročník -> - uvede příklady negativního působení člověka na
atmosféru
Přírodopis -> 9. ročník -> - vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem
Chemie -> 8. ročník -> Žák porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí. - Žák určí oxidační číslo atomu
prvku v oxidech a halogenidech, zapíše ze vzorců názvy a naopak, - umí
vysvětlit pojem oxid a halogenid, popíše vlastnosti a použití významných
oxidů a halogenidů, posoudí vliv těchto látek na životní prostředí, - uvede
příklady významných solí, jejich použití - hnojiva, stavební pojiva, modrá
skalice, vápenec, - uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi, - zná
princip výroby hašeného a páleného vápna, tvrdnutí malty - vysvětlí pojem
kyselina, pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých a vytvoří
vzorec z názvu a naopak - ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl,
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Závislost

- vyhledá na mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva v České republice vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější
sídla v České republice
- hospodářství České republiky charakterizuje
po jednotlivých oblastech: průmysl,
zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod

<--

<--

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
H2SO4, HNO3 - ovládá vzorec, vlastnosti, význam a užití nejvýznamnějších
hydroxidů - ovládá první pomoc při potřísnění kyselinou nebo hydroxidem
Dějepis -> 7. ročník -> - objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj
českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech

Chemie -> 9. ročník -> Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv
jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování
ropy - Žák umí určit druh reakce z hlediska tepla, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, - rozliší fosilní a ostatní paliva, zhodnotí je z
hlediska životního prostředí, zná vliv produktů spalování na životní
prostředí, - uvede příklady vlastností a použití ropy, uhlí, zemního plynu jako
suroviny pro chemický průmysl a jako paliv, - uvede příklady produktů
získávaných při frakční destilaci ropy - rozliší obnovitelné a neobnovitelné
zdroje paliv, - vysvětlí výhody a nevýhody alternativních zdrojů energie, umí bezpečně použít spotřebiče na topné plyny v domácnosti, - uvede
příklady výrobků chemického průmyslu, jejichž výchozí surovinou je ropa
nebo zemní plyn
9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- pracuje aktivně s tématickými mapami obsahujícími
informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku

Učivo
Společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa
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a dalších informačních zdrojů
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

9. ročník
- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi
- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších
aglomerací

Společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa

- určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství

Společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa

- rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory
sídel a hospodářských aktivit na konkrétních
regionálních příkladech

Společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa

- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu
- uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle
stupně rozvoje
- orientuje se na politické mapě světa

Společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa

- rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné
polohy, počtu obyvatelstva, hlediska svrchovanosti,
státního zřízení a formy vlády, správního členěn
- uvede příklady nejvýznamnějších politických,
vojenských a hospodářských seskupení
- uvede aktuální počet států současného světa, vyhledá
na politické mapě světa nově vzniklé státy
- uvede příklady různé míry demokracie ve světě
- lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních
a náboženských konfliktů ve světě
- vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny,
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení

Státy světa, hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní
a hospodářské organizace a seskupení

Státy světa, hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní
a hospodářské organizace a seskupení

Státy světa, hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní
a hospodářské organizace a seskupení

Globální problémy současného světa
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9. ročník

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

- ovládá základy praktické topografie a orientace v
Živelné pohromy, opatření, chování a jednání při
terénu
nebezpečí
- využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce,
Živelné pohromy, opatření, chování a jednání při
pracuje s internetem a s dalšími materiály při
nebezpečí
vyhledávání informací
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu - aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v Živelné pohromy, opatření, chování a jednání při
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích přírodě
nebezpečí
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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- určí a vyhledá hlavní oblasti světového
hospodářství
- popisuje rozmístění lidských ras, národů,
jazyků, náboženství, lidských sídel,
nejvýznamnějších aglomerací

Závislost
-->

- vymezí globální problémy, hledá jejich
příčiny, diskutuje o možných důsledcích a
hledá řešení

-->

- popisuje rozmístění lidských ras, národů,
jazyků, náboženství, lidských sídel,
nejvýznamnějších aglomerací

-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 9. ročník -> - vysvětlí změny v přírodě vyvolané člověkem
Občanská výchova -> 9. ročník -> - objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává
netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje
a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní
jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
Občanská výchova -> 9. ročník -> - uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva - uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu - uvede příklady
mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru - popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování - uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích Žák posoudí význam
ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy
Ruský jazyk -> 9. ročník -> - rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a rodinným informacím, škole,
bydlení), obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu - v textech odliší
důležité informace od nedůležitých - rozumí jednoduchým instrukcím,
popisu cesty apod. - řekne, co má rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období, datum - řekne, kdo se kdy
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Závislost

- orientuje se na politické mapě světa

-->

- určí a vyhledá hlavní oblasti světového
hospodářství

<--

- popisuje rozmístění lidských ras, národů,
jazyků, náboženství, lidských sídel,
nejvýznamnějších aglomerací

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
narodil, kolik je komu let - popíše rozvrh hodin - popíše vnější i vnitřní
vlastnosti osob - popíše, kde se co nachází, orientuje se ve městě - vyplní
jednoduchý dotazník - omluví se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy
týkající se bydliště - orientuje se na mapě Ruské Federace - zná základní
geografické údaje týkající se Ruska a určí jejich přibližnou polohu na mapě zná symboly RF (státní znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy lidových
tradic a folkloru RF
Ruský jazyk -> 9. ročník -> - rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a rodinným informacím, škole,
bydlení), obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu - v textech odliší
důležité informace od nedůležitých - rozumí jednoduchým instrukcím,
popisu cesty apod. - řekne, co má rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období, datum - řekne, kdo se kdy
narodil, kolik je komu let - popíše rozvrh hodin - popíše vnější i vnitřní
vlastnosti osob - popíše, kde se co nachází, orientuje se ve městě - vyplní
jednoduchý dotazník - omluví se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy
týkající se bydliště - orientuje se na mapě Ruské Federace - zná základní
geografické údaje týkající se Ruska a určí jejich přibližnou polohu na mapě zná symboly RF (státní znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy lidových
tradic a folkloru RF
Dějepis -> 8. ročník -> - vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa, charakterizuje
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
Občanská výchova -> 9. ročník -> - objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává
netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje
a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
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Závislost

- vymezí globální problémy, hledá jejich
příčiny, diskutuje o možných důsledcích a
hledá řešení
- vymezí globální problémy, hledá jejich
příčiny, diskutuje o možných důsledcích a
hledá řešení
- vymezí globální problémy, hledá jejich
příčiny, diskutuje o možných důsledcích a
hledá řešení

<--

- orientuje se na politické mapě světa

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní
jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
Přírodopis -> 9. ročník -> - uvede příklady negativního působení člověka na
atmosféru

<--

Přírodopis -> 9. ročník -> - sleduje aktuální stav životního prostředí

<--

Občanská výchova -> 9. ročník -> - uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva - uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory - objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu - uvede příklady
mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru - popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování - uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích Žák posoudí význam
ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy
Německý jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám - rozumí obsahu jednoduché
konverzace, týkající se vlastní osoby, rodiny nebo bezprostředního okolí - čte
nahlas, plynule a foneticky správně texty z učebnice, které obsahují známou
slovní zásobu - vyhledá požadovanou informaci v textu z učebnice - používá
zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí se, poprosí, poděkuje, omluví se,
vyjádří lítost - představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj věk a věk členů
rodiny - řekne, kde bydlí, odkud pochází - odpoví na otázky týkající se vlastní
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Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) - jednoduše vyjádří svůj názor, svoje
přání - pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní formulář, který
obsahuje osobní údaje - jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis - reaguje
správně na pokyny učitele - rozumí jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví na ně - naváže kontakt s
konkrétní osobou - řeší jednoduché situace související se seznamováním vyžádá si jednoduchou informaci

5.15 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Hudební výchova

Umění a kultura
Hudební výchova učí žáky vnímat hudbu, jako důležitou součást života jedince i celé společnosti. Vede
k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. Ve výuce si žáci osvojují pěvecké,
rytmické, intonační, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové schopnosti jako specifickou formu
komunikace . Prostřednictvím těchto činností rozvíjí své hlasové možnosti při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti dále i pohybové dovednosti při tanci
a pohybovém vyjádření hudby. Umožňuje žákům seznámit se s jednotlivými součástmi hudební kultury,
vede žáky k jejímu aktivnímu vnímání a prostřednictvím hudby i k vyjádření vlastních pocitů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Ve výuce hudební výchovy se rozvíjí jednotlivé stránky hudebního vnímání a interpretace:
předmětu (specifické informace o předmětu
 Vokální činnosti -rozvoj pěveckého a mluvního projevu
důležité pro jeho realizaci)
 Instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje, hudební doprovod pomocíOrffůva instrumetáře
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Hudební výchova




Hudebně pohybové činnosti – pohybové vyjádření hudby pohybem nebo tancem
Poslechové činnosti – poznávání hudby různých hudebních žánrů, poznávání výrazových
prostředků hudby, analýzahudebních uká
Na 1. stupni je hudební výchova zaměřena na reprodukci a poslech již vytvořené hudby, jejichž
prostřednictvím rozvíjí jednotlivé její součásti. Na 2. stupni je zaměřena na orientaci v širokém spektru
hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti, poznávání hudební kultury různých národů a národností a
vytváření jednoduchým melodií na základě již získaných znalostí.
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje na 1. a 2. stupni, tj. od 1. do 9. ročníku s časovou dotací 1
hodina týdně. Výuka probíhá na prvním stupni převážně v kmenových třídách.Na druhém stupni pak v
odborné učebně hudební výchovy.
Integrace předmětů



Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
kompetence žáků
- užívá správnou terminologii a symboliku
- zažívá úspěch
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
- sleduje svůj pokrok
- je schopen naslouchat ostatním
Kompetence komunikativní:
Žák:
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
- vhodně komunikuje se svými spolužáky
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- je veden ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
323

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Hudební výchova
- naslouchá svým spolužákům
- je veden k tomu, aby bral ohled na druhé
Kompetence občanské:
Žák:
- je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
- podílí se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní:
Žák:
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu
- sleduje při hodině svůj pokrok
- používá obecně známé termíny, znaky a symboly
- užívá různé nástroje a vybavení
Hudební výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně - dbá na správné dýchání a držení těla
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- provádí hlasová a dechová cvičení
- zřetelně vyslovuje
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem - zná význam not
- rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
- vytleská rytmus podle vzoru
- rozlišuje krátké a dlouhé tóny
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
- učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým
doprovodné hře
cvičením a hudebnímu doprovodu

Učivo
Vokální činnost - pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus
(realizace písní ve 2/4 taktu) - dvojhlas (lidový
dvojhlas)

Instrumentální činnost - hra na hudební nástroje
(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček
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Hudební výchova

1. ročník

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

- pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka,
hůlky, bubínek

pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových
fléten) - rytmizace, hudební hry (ozvěna)

- provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla,
chůze, jednoduché taneční kroky)

Hudebně pohybové činnosti - taktování, pohybový
doprovod znějící hudby (2/4 takt) - pohybové
vyjádření hudby (pohybová improvizace)
Poslechové činnosti - kvality tónů - hudba vokální,
instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj - hudební styly (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka)

- pozná a naučí se vybrané vánoční koledy
- pozná vybrané hudební nástroje (viz. hudební
nástroje) podle zvuku seznámí se s varhanní hudbou
- pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

ŠVP výstup
- provádí hudebně pohybovou činnost (držení
těla, chůze, jednoduché taneční kroky)

Závislost
-->

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 3. ročník -> - projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti respektuje zdravotní handicap - zná význam sportování pro zdraví - zvládne
základní kroky některých lidových tanců - seznámí se s dětským aerobikem seznámí se s kondičním cvičením s hudbou
2. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Hudební výchova

2. ročník





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně - rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
klesavou, zeslabování a zesilování
- vytleskává rytmus podle říkadel a písní
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem - zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč
- rozlišuje noty, pomlky, takty
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
- doplňuje zpěv hrou na jednoduché hudební nástroje
doprovodné hře
- zpívá vybrané vánoční koledy
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
- užívá dětské Orffovy hud. nástroje k doprovodu písní
doprovodné hře
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
- pohybuje se podle daného rytmu, při tanci tleska a do
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr pochodu bubnovat
melodie
- pohybem vyjádří hudbu, zpěv tancem
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
- rozlišuje umělou a lidovou píseň
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální - seznámí se s vybranými skladbami autorů
a vokálně instrumentální

Učivo
Vokální činnost - pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozlišování hlasového rozsahu) - hudební rytmus
(realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu) - dvojhlas (lidový
dvojhlas a kánon)

Instrumentální činnost - hra na hudební nástroje
(reprodukce motivů, témat, jednod. skladeb pomocí
nástrojů z Orffova instrumentáře, zobc. fléten) rytmizace, hudební hry (otázka x odpověď), hud.
improvizace
Hudebně pohybové činnosti - taktování, poh.
doprovod znějící hudby (2/4 takt) - poh. vyjádření
hudby (pohyb. improvizace)
Poslechové činnosti - kvality tónů, vztahy mezi tóny
(akord) - hudeb. výrazové prostředky, hudeb. prvky (
pohyb, melodie, rytmus ) - hudba vokální
instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj - hudební styly (hudba taneční,
pochodová, ukolébavka)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník



Kompetence k učení
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Hudební výchova

3. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně - vytleská a taktuje 2/4 a 3/4 takt
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- pojmenuje notovou osnovu
- rozliší a přečte z notového zápisu 2/4 a 3/4 takt
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem - rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou a čtvrťovou,
podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální - seznámí se s hymnou ČR
- naučí se vybrané písně
a vokálně instrumentální
- dbá na správné dýchání
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
- doprovází písně na rytmické nástroje
doprovodné hře
- rozpozná v proudu hudby některé hudební nástroje,
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
- rozlišuje rytmus valčíku a polky
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr - ovládá polkové a valčíkové kroky(chůze dvoudobá a
melodie
třídobá)
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná - vyjadřuje hudbu pohybem
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
- pozná B Smetanu a A. Dvořáka
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální - zná některá jejich díla
a vokálně instrumentální
- poslechem rozezná hudeb. nástroje
- pozná hudbu vážnou, zábavnou a slavnostní

Učivo
Vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozšiřování hlas. rozsahu) - hudeb. rytmus (realizace
písní ve 2/4 a 3/4 taktu) - dvojhlas (lidový dvojhlas a
kánon)

Instrumentální činnost - hra na hudeb. nástroje
(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových
fléten) - rytmizace, hudeb. hry (otázka x odpověď),
hudeb. improvizace
Hudebně pohyb. činnosti - taktování, pohyb. doprovod
znějící hudby (2/4 takt) - pohyb. vyjádření hudby
(pohyb. improvizace)

Poslechové činnosti - kvality tónů, vztahy mezi tóny
(akord) - hudeb. výrazové prostředky, hudeb. prvky
(pohyb, melodie, rytmus) - hudba vokální a
instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudeb. nástroj - hudeb. styly (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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3. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

ŠVP výstup
- pozná B Smetanu a A. Dvořáka - zná některá
jejich díla - poslechem rozezná hudeb.
nástroje - pozná hudbu vážnou, zábavnou a
slavnostní

Závislost
<--

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 3. ročník -> - začlení svou obec (město) do příslušného kraje,
obslužnost centra ČR a popíše změny v nejbližším okolí, obci

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- učí se další písně
- dbá na správné dýchání
- rozšiřování hlasového rozsahu
- pozná pojmy repetice ,
- napíše houslový klíč
- rozlišuje délky not a umí je zapsat
- pozná dynamická znaménka p,mf,f a umí je v písni
použít
- zná stupnici C dur (názvy not)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
- čte a zapisuje rytmické schéma písně

Učivo
Vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus
(realizace písní ve 2/4 taktu) - dvojhlas a vícehlas
(kánon a lidový vícehlas)
- rozvíjení činností z 1. období - hudební rytmus
(realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu) - intonace a vokální
improvizace (dur a moll tóniny )

- grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis
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4. ročník

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

- orientuje se v notovém záznamu

rytmického schématu písně, orientace v notovém
záznamu)

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové,
drnkací, bicí
- doprovází písně na rytmických nástrojích
- rytmizuje říkadla

Instrumentální činnost - hra na hud. nástroje
(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových
fléten)

- graficky zaznamená melodii
- rytmizuje, improvizuje

- grafický záznam melodie (rytmické schéma jednod.
skladby) - rytmizace, melodizace a stylizace, hud.
improvizace (tvorba hud. doprovodu, hud.hry)

- vyjádří pohybem hudbu, valčíkový krok

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby

- pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi
- zná jména oper B. Smetany
- zná názvy symfonických básní cyklu Má vlast

Hudebně pohybové činnosti - taktování, pohyb.
doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík,
menuet) - pohyb. vyjádření hudby (pantomima a
pohyb. improvizace) - orientace v prostoru (pamětné
uchování tanečních pohybů)
Poslechové činnosti - kvalita tónů - vztahy mezi tóny hudební výrazové prostředky a hud. prvky

- seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a L. Janáčka
- poslouchá vybrané skladby

- hudba vokální a instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudeb. nástroj

- pozná písně ve 2/4 a 3/4 taktu
- pozná opakující se téma v poslechové skladbě

- rozvíjení činností z 1. období - hud. žánry a styly
(hudba pochodová, taneční, ukolébavka) - hud. formy
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4. ročník

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

ŠVP výstup
- učí se další písně - dbá na správné dýchání rozšiřování hlasového rozsahu - pozná pojmy
repetice , - napíše houslový klíč

Závislost
-->

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti

(malá a velká písňová, rondo, variace) - interpretace
hudby (slovní vyjádření)

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Vlastivěda -> 5. ročník -> - najde na mapě ČR jednotlivé kraje - popíše jejich
polohu v ČR - ukáže na mapě významná města, řeky apod. v jednotlivých
oblastech - pozná významné průmyslové podniky v jednotlivých oblastech navrhne možnosti zlepšení životního prostředí ve své obci - pozná významné
zemědělské plodiny - s pomocí mapy porovná hustotu osídlení, zalesnění,
průmysl jednotlivých oblastí
5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zpívá na základě svých dispozic v jednohlase i
dvojhlase v durových i mollových tóninách

Učivo
Vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena) - hud. rytmus (realizace
písní ve 2/4 taktu) - dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový
dvojhlas)
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HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na

5. ročník
- pozná pojmy stupnice C dur
- pozná basový klíč

- hud. rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu) intonace a vokální improvizace (dur a moll tóniny)

- čte noty v rozsahu c1 - g2 v houslovém klíči
- provede rozbor zapsané písně - druh písně, notový
zápis, takt, melodie

- grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis
rytmického schématu písně, orientace v notovém
záznamu)

- seznámí se s krajovými lid. tanci
- taktuje 3/4 takt
- zná původ státní hymny
- pohybově vyjádří svoje nálady
- seznámí se s relaxací
- zpívá jednoduché dvojhlasé písně
- naučí se vybrané písně J. Uhlíře a Z. Svěráka
- dbá na správné dýchání

- pohybové ztvárnění jednoduchých tanců

- doprovodí písně na na rytmické a melodické hud.
nástroje

- rytmizace, melodizace a stylizace, hud. improvizace
(tvorba hud. doprovodu, hud. hry) - grafický záznam
melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)

- pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
- pozná trampské písně

Hudebně pohybové činnosti - taktování, poh.
doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík,
menuet) - pohybové vyjádření hudby (pantomima a
poh. improvizace) - orientace v prostoru (pamětné
uchování tanečních pohybů)

Instrumentální činnost - hra na hud. nástroje
(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zob. fléten)

- pozná smyčcové nástroje - housle, violoncello,
Poslechové činnosti - kvalita tónů - vztahy mezi tóny kontrabas, dechové nástroje - trubka, pozoun, lesní roh hud. výrazové prostředky a hud. prvky - hudba vokální,
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5. ročník

metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

- seznámí se s hud. nástroji v symfonickém orchestru
instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
- poslouchá vybrané skladby
hud. nástroj - rozvíjení činností z 1. období - hud. styly
- poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové
a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka) nástroje
hud. formy (malá a velká písňová, rondo, variace) - pozná varhanní hudbu
interpretace hudby (slovní vyjádření)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti - vyjadřuje pohybem valčíkový, polkový a pochodový
a dovednosti při hudebních aktivitách
rytmus
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových - dramaticky vyjadřuje obsah písně
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k - taktuje v 2/4 a 3/4 taktu
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti - doprovází jednoduchou píseň na Orffovy nástroje
a dovednosti při hudebních aktivitách
- má rytmickou paměť

Učivo
Hudebně pohybové činnosti - pochodový krok, valčík,
polka, mazurka - dramatizace písní - vánoční koledy dramatizace - hra na orchestr a dirigenta (Písně: Kdyby
byl Bavorov, Okolo Hradce, Ráda, ráda můj zlatej
Honzíčku, Měsíček svítí)

Instrumentální činnosti - využití Orffových nástrojů rytmické hádanky, ozvěny, hra na tělo - jednoduchá
písňová forma - tvorba jednoduchých partitur (Písně:
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HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

6. ročník
- rozlišuje a pojmenuje jednotlivé hudební nástroje v
poslechu
- rozlišuje písně umělé a lidové
- pozná skladu vokální a instrumentální
- pozná operu, operetu, muzikál a melodram
- seznámí se s obdobím baroka a klasicismu
- seznámí se s vybranými skladbami
- pozná historii a současnost ND

- pozná rozdíl mezi stupnicí a tóninou, slovně
charakterizuje
- zpívá v jednohlase, dvojhlase, trojhlase (podle
dispozic)

Koulelo se, koulelo, Oranžový expres, Malé kotě)
Poslechové činnosti - hudební nástroje, jejich dělení umělé a lidové písně - instrumentální a vokální skladba
- opera a opereta - melodram a muzikál (Poslech: W.
A. Mozart, G. F. Händel, J. Haydn, L. van Beethoven, B.
Smetana, A. Dvořák Národní divadlo)

Vokální činnosti - intonace, stupnice Dur, vzestupná a
sestupná řada tónů - zpěv lidových písní z not
(jednohlas, dvojhlas, popřípadě trojhlas)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

ŠVP výstup
- vyjadřuje pohybem valčíkový, polkový a
pochodový rytmus - dramaticky vyjadřuje
obsah písně - taktuje v 2/4 a 3/4 taktu

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - vybírá a samostatně vytváří znaky, tvary,
barevnost přírodních objektů s možností dotvářet přírodní formy na základě
fantazie
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- vyjadřuje pohybem valčíkový, polkový a
pochodový rytmus - dramaticky vyjadřuje
obsah písně - taktuje v 2/4 a 3/4 taktu

Závislost
-->

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 6. ročník -> rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
orientace v textu, rozezná základní lit. druhy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- využívá správné pěvecké návyky
- dodržuje správnou intonaci a rytmus (podle dispozic)

Učivo
Vokální činnost - umělé a lidové písně: dynamika,
melodie, rytmus - písně jiných národů

- využívá získané zkušenosti
- rozpozná hudební nástroje

Poslechové činnosti - poslechové skladby různých
období, vážná hudba, pochody, taneční hudba Baroko - Vivaldi, Bach - Klasicismus- Mozart,
Beethoven - Romantismus- Chopin, Čajkovský Romantismus český: Smetana, Dvořák

- reaguje pohybem na hudbu, kterou slyší
- využívá znalosti tanečních kroků, rytmu

Instrumentální a pohybová činnost - taktování, taneční
kroky, vlastní choreografie - valčík, polka, mazurka moderní tanec - dramatizace hudebního projektu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

ŠVP výstup
- využívá správné pěvecké návyky - dodržuje
správnou intonaci a rytmus (podle dispozic)

Závislost
-->

- reaguje pohybem na hudbu, kterou slyší využívá znalosti tanečních kroků, rytmu

-->

- využívá správné pěvecké návyky - dodržuje
správnou intonaci a rytmus (podle dispozic)

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Ruský jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí delším
mluveným textům (pohádka) - čte foneticky správně jednoduché texty z
učebnice, které obsahují známou slovní zásobu - představí se, seznámí se řekne, kdo kde bydlí - představí členy své rodiny - pojmenuje některá
zvířata, barvy a některé školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád - zná
grafickou podobu všech písmen azbuky - pozdraví a rozloučí se - zodpoví
otázky týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště, rodina) - vyjádří přání a
radost - zná pořadí písmen v azbuce - používá slovník
Ruský jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí delším
mluveným textům (pohádka) - čte foneticky správně jednoduché texty z
učebnice, které obsahují známou slovní zásobu - představí se, seznámí se řekne, kdo kde bydlí - představí členy své rodiny - pojmenuje některá
zvířata, barvy a některé školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád - zná
grafickou podobu všech písmen azbuky - pozdraví a rozloučí se - zodpoví
otázky týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště, rodina) - vyjádří přání a
radost - zná pořadí písmen v azbuce - používá slovník
Německý jazyk -> 9. ročník -> - rozumí jednoduché konverzaci dvou osob,
týkající se jeho osoby, rodiny, zálib, bezprostředního okolí apod., chápe její
smysl - orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá odpovědi na
otázky, potřebnou informaci, vybírá hlavní myšlenky. klíčová slova - čte
jednoduchý text z učebnice srozumitelně se správnou artikulací a snaží se
přiblížit autentické výslovnosti - při recepci rozliší podstatné informace od
nepodstatných - řekne, co rád/a dělá, mluví o svých zálibách - navrhne a
domluví si setkání, pozve kamaráda nebo kamarádku ke společnému trávení
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Závislost

- využívá správné pěvecké návyky - dodržuje
správnou intonaci a rytmus (podle dispozic)

-->

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
volného času - popíše jednoduše osobu nebo zvíře - jednoduše vypráví o
prožité události - vyjádří, co smí, může, umí nebo musí udělat - vytvoří
jednoduché písemné sdělení (pozdrav, přání, pozvánku, email, sms) - rozumí
pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a vhodně na ně reaguje - rozumí
jednoduchým otázkám týkající se vlastní osoby (záliby, co dělá během dne) a
odpoví na ně - komunikuje na základní úrovni o běžných tématech (rodina,
škola, volný čas, nakupování atd.) - vyjádří svůj souhlasný i opačný postoj řeší základní situace při nakupování
Německý jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám - rozumí obsahu jednoduché
konverzace, týkající se vlastní osoby, rodiny nebo bezprostředního okolí - čte
nahlas, plynule a foneticky správně texty z učebnice, které obsahují známou
slovní zásobu - vyhledá požadovanou informaci v textu z učebnice - používá
zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí se, poprosí, poděkuje, omluví se,
vyjádří lítost - představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj věk a věk členů
rodiny - řekne, kde bydlí, odkud pochází - odpoví na otázky týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) - jednoduše vyjádří svůj názor, svoje
přání - pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní formulář, který
obsahuje osobní údaje - jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis - reaguje
správně na pokyny učitele - rozumí jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví na ně - naváže kontakt s
konkrétní osobou - řeší jednoduché situace související se seznamováním vyžádá si jednoduchou informaci
8. ročník







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



RVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dodržuje hlasovou hygienu a správné pěvecké návyky
- zpívá intonačně čistě (podle dispozic)
- doprovází píseň na jednoduché nástroje
- rozlišuje Dur, moll
- zpívá lidový dvojhlas

Učivo
Vokální činnost - rytmická a hlasová cvičení - intervaly
- lidové i umělé písně s využitím zpěvníku Já písnička I.
II.) - akord - transpozice - divadla malých forem
Semafor, Osvobozené divadlo - Suchý, Šlitr, Ježek,
Voskovec, Werich (zpěvníky já písnička I., II., III.)

- rozliší sluchem melodii vzestupnou a sestupnou
- pojmenuje a charakterizuje vybrané hudební formy
- seznámí se s vybranými skladbami českých skladatelů

Poslechové činnosti - poslech a srovnávání různých
hudebních žánrů (G. Gershwin - Rapsodie in blue, S.
Joplin - Maple leaf rag) - hudba baroka, romantismu,
klasicismu - hudební formy: opera, oratorium, fuga,
suita, concerto grosso - kvarteto, kvinteto. . . - česká
hudba 20. století - B. Martinů, L. Janáček

- vytleská těžší rytmus podle individuálních dispozic

Instrumentální činnosti - skladby s odlišným tempem a
rytmem - jazz, swing, boogie woogie, blues

- vyjádří pohybem různé taneční rytmy

Hudebně pohybové činnosti - taktování, taneční kroky,
vlastní choreografie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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- vyjádří pohybem různé taneční rytmy

Závislost
-->

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Ruský jazyk -> 9. ročník -> - rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a rodinným informacím, škole,
bydlení), obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu - v textech odliší
důležité informace od nedůležitých - rozumí jednoduchým instrukcím,
popisu cesty apod. - řekne, co má rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období, datum - řekne, kdo se kdy
narodil, kolik je komu let - popíše rozvrh hodin - popíše vnější i vnitřní
vlastnosti osob - popíše, kde se co nachází, orientuje se ve městě - vyplní
jednoduchý dotazník - omluví se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy
týkající se bydliště - orientuje se na mapě Ruské Federace - zná základní
geografické údaje týkající se Ruska a určí jejich přibližnou polohu na mapě zná symboly RF (státní znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy lidových
tradic a folkloru RF
9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti - dodržuje hlasovou hygienu a správné pěvecké návyky
a dovednosti při hudebních aktivitách
- poznává a umí zařadit písně do historického období a
do souvislostí dané doby
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
- zpívá kultivovaně a správně písně různých žánrů
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
- využívá jednoduché rytmické nástroje k doprovodu
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého

Učivo
Vokální činnost - opakování lidových i umělých písní
Výběr písní historických období: středověká: hudba(
Hospodine pomiluj ny, Ktož jsú boží bojovníci,
gregoriánský chorál) renesance: ( kánon, G. da
Palestrina) baroko: Bach, Händel klasicismus: Mozart,
Beethoven, Haydn romantismus: Schubert, Verdi,
Chopin hudba 20. století: Martinů, Janáček, Gershwin
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HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku

9. ročník
jazz, swing, country, bluegrass, trampská píseň, folk,
pop a rock (zpěvníky Já písnička I., II., III.,)

- využívá získaných znalostí a dovedností
- rozeznává hudebně výrazové prostředky
- spojuje pohybovou činnost s poslechovou

Poslechové činnosti - hudba období pravěku a
starověku - hudba středověku: duchovní a světská opakování baroko, klasicismus, romantismus, směry
20. století a představitelé - český klasicismus a
romantismus a jeho představitelé - hudba elektronická
a počítačová

- rozpozná hudební nástroje, jejich možnosti
- spojuje pohybovou činnost s poslechovou a
instrumentální

Instrumentální a pohybová činnost - během celého
roku se prolínají poslechové činnosti s vokálními historické i současné hudební nástroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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9. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

ŠVP výstup
- využívá získaných znalostí a dovedností rozeznává hudebně výrazové prostředky spojuje pohybovou činnost s poslechovou

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Ruský jazyk -> 9. ročník -> - rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a rodinným informacím, škole,
bydlení), obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu - v textech odliší
důležité informace od nedůležitých - rozumí jednoduchým instrukcím,
popisu cesty apod. - řekne, co má rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období, datum - řekne, kdo se kdy
narodil, kolik je komu let - popíše rozvrh hodin - popíše vnější i vnitřní
vlastnosti osob - popíše, kde se co nachází, orientuje se ve městě - vyplní
jednoduchý dotazník - omluví se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy
týkající se bydliště - orientuje se na mapě Ruské Federace - zná základní
geografické údaje týkající se Ruska a určí jejich přibližnou polohu na mapě zná symboly RF (státní znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy lidových
tradic a folkloru RF

5.16 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

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
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Výtvarná výchova

Umění a kultura
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných
činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje jednak k tomu, aby se žáci
učili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v
nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Předmět je
zaměřen na kultivaci schopností žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm
estetické hodnoty, ty chránit, případně i zmnožovat.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávání tak směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, vede k porozumění základních
předmětu (specifické informace o předmětu pojmů ve výtvarné výchově, seznamuje žáky se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných
důležité pro jeho realizaci)
technik. Žák se učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace, užívá různorodé umělecké
vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění a poznávání.
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován od 1. do 9. ročníku. Výuka probíhá na prvním stupni
v kmenových třídách, na druhém stupni pak v odborné učebně výtvarné výchovy.
Integrace předmětů
 Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák:
-je veden k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
-je veden k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
-využívá své poznatky v dalších výtvarných činnostech, zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně
obraznému vyjádření
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-je veden k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
-samostatně kombinuje vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
-přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímá k nim svůj postoj,
využívá získaná poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní:
Žák:
-se zapojuje do diskuse,respektuje názory jiných,pojmenovává vizuálně obrazné elementy, porovnává je,
umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření
- je vedenk obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
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Název předmětu

Výtvarná výchova
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- tvořivě pracuje ve skupině, respektuje různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost
alternativního přístupu
-pomáhá svým spolužákům
Kompetence občanské:
Žák:
-chápe a respektuje estetické požadavky na životní prostředí
-pomáhá spolužákům při tvorbě výtvarného díla
Kompetence pracovní:
Žák:
-užívá samostatně vizuálně obrazné techniky
- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla
-získává návyky a znalosti prostřednictvím praxe
Výtvarná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zvládne techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami
- umí míchat barvy
- dovede používat různé druhy štětců dle potřeby
- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy,objekty, tvary)
- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev

Učivo
- malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a
jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev,Goethův
kruh
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1. ročník

porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

- rozliší teplé a studené barvy
- zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí),
perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem
- modeluje z plastelíny, moduritu, z hmoty „DAS“
- tvaruje papír
- zvládne koláž, frotáž
- výtvarně zpracuje přírodní materiál nalepování,dotváření, tisk, otisk
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H.
Zmatlíkové a dalších

- kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové
vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti
- techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly hmatové, pohybové podněty
- další výtvarné techniky, motivace založené na
fantazii a smyslového vnímání
- ilustrátoři dětské knihy

- zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní - utváření osobního postoje v komunikaci v rámci
životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního skupin spolužáků, rodinných příslušníků - vysvětlování
světa pomocí sluchových vjemů, hmatových,zrakových výsledků tvorby - záměr tvorby
vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a
realizaci jejich výtvarných představ
- komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

ŠVP výstup
- zvládne techniku malby vodovými barvami,

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 1. ročník -> - pozoruje proměny přírody v jednotlivých ročních
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temperami, suchým pastelem, voskovkami umí míchat barvy - dovede používat různé
druhy štětců dle potřeby - rozpoznává a
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy,objekty, tvary) - zvládne
prostorovou techniku a rozfoukávání barev rozliší teplé a studené barvy
- zvládne kresbu měkkým materiálem,
dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou,
rudkou, uhlem
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších
- zvládne techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami umí míchat barvy - dovede používat různé
druhy štětců dle potřeby - rozpoznává a
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy,objekty, tvary) - zvládne
prostorovou techniku a rozfoukávání barev rozliší teplé a studené barvy
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších

Závislost

Výchovné a vzdělávací strategie

-->

Prvouka -> 1. ročník -> - rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy - jmenuje
jednotlivé členy rodiny

<--

Český jazyk -> 1. ročník -> čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a
tempu jednoduché literární texty
Prvouka -> 1. ročník -> - pozoruje proměny přírody v jednotlivých ročních
obdobích - chová se ohleduplně k přírodě

<--

<--

Výtvarná výchova

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
obdobích - chová se ohleduplně k přírodě

Prvouka -> 1. ročník -> - pozoruje proměny přírody v jednotlivých ročních
obdobích - chová se ohleduplně k přírodě
2. ročník







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



RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zvládne techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami
- umí míchat barvy
- dovede používat různé druhy štětců dle potřeby
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy,objekty, tvary)
- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
- rozliší teplé a studené barvy
- zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí),
perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem
- modeluje z plastelíny, moduritu, z hmoty „DAS“
- tvaruje papír
- zvládne koláž, frotáž
- výtvarně zpracuje přírodní materiál nalepování,dotváření, tisk, otisk
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H.
Zmatlíkové a dalších

Učivo
- malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a
jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev,Goethův
kruh

- kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové
vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti
- techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly hmatové, pohybové podněty
- další výtvarné techniky, motivace založené na
fantazii a smyslového vnímání
- ilustrátoři dětské knihy

- zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní - utváření osobního postoje v komunikaci v rámci
životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního skupin spolužáků, rodinných příslušníků - vysvětlování
světa pomocí sluchových vjemů, hmatových,zrakových výsledků tvorby - záměr tvorby
vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a
realizaci jejich výtvarných představ
- komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil
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2. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

ŠVP výstup
- zvládne použití výtvarných technik na
základě vlastní životní zkušenosti - citového
prožitku, vnímání okolního světa pomocí
sluchových vjemů, hmatových,zrakových
vjemů, které jsou prvotním krokem k
vyjádření a realizaci jejich výtvarných
představ - komunikuje na základě vlastní
zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil
- zvládne techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami umí míchat barvy - dovede používat různé
druhy štětců dle potřeby rozpoznává a
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy,objekty, tvary) - zvládne
prostorovou techniku a rozfoukávání barev rozliší teplé a studené barvy
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Nápravy poruch učení -> 2. ročník -> - diferencuje celek na části a rozlišuje
strannově obrácené tvary

-->

Prvouka -> 2. ročník -> - zná název obce, v níž žije - pozná důležité instituce v
obci

<--

Český jazyk -> 2. ročník -> plynule čte s porozuměním, potichu i nahlas užívá
správný slovní přízvuk jednoduše reprodukuje přečtené texty
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- zvládne techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami
- umí míchat barvy
- dovede používat různé druhy štětců dle potřeby
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy,objekty, tvary)
- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
- rozliší teplé a studené barvy
- zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí),
perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem
- modeluje z plastelíny, moduritu, z hmoty „DAS“
- tvaruje papír
- zvládne koláž, frotáž
- výtvarně zpracuje přírodní materiál nalepování,dotváření, tisk, otisk
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H.
Zmatlíkové a dalších

Učivo
- malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a
jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev,Goethův
kruh

- kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové
vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti
- techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly hmatové, pohybové podněty
- další výtvarné techniky, motivace založené na
fantazii a smyslového vnímání
- ilustrátoři dětské knihy

- zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní - utváření osobního postoje v komunikaci v rámci
životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního skupin spolužáků, rodinných příslušníků - vysvětlování
světa pomocí sluchových vjemů, hmatových,zrakových výsledků tvorby - záměr tvorby
vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a
realizaci jejich výtvarných představ
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3. ročník

různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření - komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do
volí vhodné prostředky
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

ŠVP výstup
- zvládne kresbu měkkým materiálem,
dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou,
rudkou, uhlem
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové a dalších
- zvládne koláž, frotáž - výtvarně zpracuje
přírodní materiál - nalepování,dotváření, tisk,
otisk

Závislost
-->

<-<-<--

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 3. ročník -> čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a
tempu literární texty přiměřené věku
Český jazyk -> 3. ročník -> čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a
tempu literární texty přiměřené věku
Český jazyk -> 3. ročník -> rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších odlišuje
pohádku a bajku od ostatních žánrů
Matematika -> 3. ročník -> užívá automaticky spojů, provádí zpaměti
jednoduché početní operace, řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k násobení a
dělení
4. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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4. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
- prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
- zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
různých technik umí barevně vyjádřit své pocity a
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
nálady pojmenovává a porovnává světlostní poměry,
barevné kontrasty a proporční vztahy
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, - komunikuje o obsahu svých děl
- rozlišuje odlišné záměry tvorby a proměny obsahu
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
vlastních děl
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
- prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
- dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
- zvládne obtížnější práce s linií
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
- užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
uspořádání prvků
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se - zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních
zkušeností v návaznosti na komunikaci
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
- rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového životní zkušenosti
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
- hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na
plošné, objemové i prostorové tvorbě
základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro
vyjádření nových prožitků
- prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro
prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a
hmatem
- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály nalepování, dotváření

Učivo
- Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání
barev, Goethův barevný kruh - Ověřování
komunikačních účinků - osobní postoj v komunikaci proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních děl

- Kresba – výrazové vlastnosti linie,kompozice v ploše,
kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš,
rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v
plenéru

- Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk,
vosková technika - Techniky plastického vyjadřování –
modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů - Další
techniky – koláž, frotáž, základy ikebany

349

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Výtvarná výchova

4. ročník

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. - Ilustrátoři dětské knihy
Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z.
Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další
- vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření
osobitého přístupu k realitě
- porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

ŠVP výstup
- prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1.
období - dokáže kresbou vystihnout tvar,
strukturu materiálu - zvládne obtížnější práce
s linií - užívá a kombinuje prvky obrazného
vyjádření v plošném vyjádření linie, v
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků zaměřuje se vědomě na projevení vlastních
životních zkušeností v návaznosti na
komunikaci
- rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji
fantazii a životní zkušenosti - hledá a nalézá
vhodné prostředky pro svá vyjádření na
základě smyslového vnímání, které uplatňuje

Závislost
-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Vlastivěda -> 4. ročník -> - vyhledá ČR na mapě Evropy - popíše rozdíl mezi
podnebím a počasím - charakterizuje podnebí ČR - rozliší pojmy povodí,
rozvodí, úmoří - vysvětlí rozdíl mezi jezerem a rybníkem

Informatika -> 4. ročník -> - pracuje s programem "malování" - dokáže
nakreslit a uložit obrázek
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pro vyjádření nových prožitků - prohloubí si
znalosti z 1. období, získává cit pro
prostorové ztvárnění zkušeností získané
pohybem a hmatem - umí výtvarně zpracovat
přírodní materiály - nalepování, dotváření
- rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji
fantazii a životní zkušenosti - hledá a nalézá
vhodné prostředky pro svá vyjádření na
základě smyslového vnímání, které uplatňuje
pro vyjádření nových prožitků - prohloubí si
znalosti z 1. období, získává cit pro
prostorové ztvárnění zkušeností získané
pohybem a hmatem - umí výtvarně zpracovat
přírodní materiály - nalepování, dotváření

Závislost

-->

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Informatika -> 4. ročník -> - pracuje s programem malování, rozvíjí
originalitu nápadů v grafickém programu - vyhledává informace na téma lidské aktivity a problémy životního prostředí - seznamuje se s kritickým
přístupem k reklamě - vyhledává rozdíly mezi informativním, reklamním
sdělením - rozpozná základní orientační prvky v textu

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
- prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
- zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
různých technik umí barevně vyjádřit své pocity a
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
nálady pojmenovává a porovnává světlostní poměry,
barevné kontrasty a proporční vztahy
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, - komunikuje o obsahu svých děl
- rozlišuje odlišné záměry tvorby a proměny obsahu
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Učivo
- Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání
barev, Goethův barevný kruh - Ověřování
komunikačních účinků - osobní postoj v komunikaci proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních děl
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5. ročník

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

vlastních děl
- prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období
- dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu
- zvládne obtížnější práce s linií
- užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v
plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a
uspořádání prvků
- zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních
zkušeností v návaznosti na komunikaci

- rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a
životní zkušenosti
- hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na
základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro
vyjádření nových prožitků
- prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro
prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a
hmatem
- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály nalepování, dotváření
- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J.
Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z.
Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další
- vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření
osobitého přístupu k realitě
- porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace

- Kresba – výrazové vlastnosti linie,kompozice v ploše,
kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš,
rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v
plenéru

- Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk,
vosková technika - Techniky plastického vyjadřování –
modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů - Další
techniky – koláž, frotáž, základy ikebany

- Ilustrátoři dětské knihy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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5. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

ŠVP výstup
- prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1.
období - dokáže kresbou vystihnout tvar,
strukturu materiálu - zvládne obtížnější práce
s linií - užívá a kombinuje prvky obrazného
vyjádření v plošném vyjádření linie, v
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků zaměřuje se vědomě na projevení vlastních
životních zkušeností v návaznosti na
komunikaci

Závislost
-->

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pracovní činnosti -> 5. ročník -> - vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu seznámí se se základy aranžování a využití samorostů - využívá při tvořivých
činnostech s různým materiálem s prvky lidových tradic - seznámí se s
tkaním, háčkováním a volí vhodná nástroje podle použitého materiálu dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu (dle svých schopností a možností)

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vybírá a samostatně vytváří znaky, tvary, barevnost
přírodních objektů s možností dotvářet přírodní formy

Učivo
- Výtvarné vnímání a zobrazení biologické stavby
přírodnin, analýza stavby předmětů a věcí
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vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i

6. ročník
na základě fantazie

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními
smysly

- Rozvíjení smyslové citlivosti - Souvislost zrakového
vnímání s vjemy ostatních smyslů - Život a podoby
rozličných společností – náš dům, město, vymyšlené
civilizace - Plastická tvorba – papír, různý odpadový
materiál
- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, - Hledání nových forem pro vyjádření obsahu v ploše a
pro vyjádření nových pocitů a prožitků
prostoru - Práce s drobným materiálem – papír, textil,
plastické hmoty - Společná práce na jednom objektu
- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím , zvykům a
svátkům

- Tematické práce – Vánoce, Velikonoce – vkusná
výzdoba interiéru, výroba dekorativních předmětů z
různých materiálů

- k tvorbě užívá některých z metody současného
výtvarného umění - grafika, fotografie, video
- využívá dekorativních postupů

- Práce s různým materiálem, např. koláže

- rozlišuje barevné tóny a další světelné kvality (světlost, - Přírodní děje – jejich vznik a průběh (bouře, vichřice,
sytost) na základě jejich porovnání
vlnobití, sopky)

- osobitě stylizuje vizuální skutečnost
- zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní
motivy na ploše

- Lidská figura - tvarová stylizace - Tvarová a barevná
kompozice
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symbolického obsahu

6. ročník
- uplatňuje obrazové znaky pro vyjádření orientace v
prostoru
- využívá dekorativních postupů

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
- Práce s písmem,linií a plochou
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
- dokáže vyjádřit své fantazijní představy, porovnává
- Kresba, malba, kombinované techniky
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
svůj způsob vyjádření s tvorbou ostatních
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

ŠVP výstup
- osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, pro vyjádření nových
pocitů a prožitků

- dokáže vyjádřit své fantazijní představy,

Závislost
-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Osobnostní a sociální výchova -> 6. ročník -> - zdokonaluje své smyslové
vnímání (vnějšími smysly i vnitřně hmatovým vnímáním) - poznává vlastní
empatické schopnosti - rozpoznává a ovlivňuje svůj stav
soustředění/nesoustředění - používá pro sebe osobně výhodné strategie
zapamatování - popíše a používá myšlenkové postupy řešení problémů používá pro sebe osobně výhodné strategie poznávání/učení, k tomu
využívá znalost osobních předpokladů k učení
Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - na příkladu vysvětlí, co je

355

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
ŠVP výstup
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou
ostatních

Závislost

- dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou
ostatních

-->

- dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou
ostatních

-->

- dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou
ostatních

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
tvořivost - rozpoznává a podporuje sociálně kreativní nápady druhých nahlíží na skutečnost z různých úhlů pohledu - využívá svých kreativních
schopností k obohacení mezilidských vztahů, v nichž žije - využívá svých
sociálně kreativních schopností k citlivému utváření vlastní image
Osobnostní a sociální výchova -> 6. ročník -> - na příkladu vysvětlí, co je
tvořivost - rozpoznává a podporuje sociálně kreativní nápady druhých nahlíží na skutečnost z různých úhlů pohledu - využívá svých kreativních
schopností k obohacení mezilidských vztahů, v nichž žije - využívá svých
sociálně kreativních schopností k citlivému utváření vlastní image
Ruský jazyk -> 9. ročník -> - rozumí mluvenému a písemnému textu
(vztahujícímu se k základním osobním a rodinným informacím, škole,
bydlení), obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu - v textech odliší
důležité informace od nedůležitých - rozumí jednoduchým instrukcím,
popisu cesty apod. - řekne, co má rád a co rád dělá ve svém volném čase uvede názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období, datum - řekne, kdo se kdy
narodil, kolik je komu let - popíše rozvrh hodin - popíše vnější i vnitřní
vlastnosti osob - popíše, kde se co nachází, orientuje se ve městě - vyplní
jednoduchý dotazník - omluví se, poděkuje, vyjádří blahopřání a přání vyjádří radost, překvapení - domluví si schůzku - zeptá se a zodpoví dotazy
týkající se bydliště - orientuje se na mapě Ruské Federace - zná základní
geografické údaje týkající se Ruska a určí jejich přibližnou polohu na mapě zná symboly RF (státní znak, vlajka, hymna) - uvede základní formy lidových
tradic a folkloru RF
Ruský jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí delším
mluveným textům (pohádka) - čte foneticky správně jednoduché texty z
učebnice, které obsahují známou slovní zásobu - představí se, seznámí se řekne, kdo kde bydlí - představí členy své rodiny - pojmenuje některá
zvířata, barvy a některé školní pomůcky - řekne, co nebo koho má rád - zná
grafickou podobu všech písmen azbuky - pozdraví a rozloučí se - zodpoví
otázky týkající se vlastní osoby (jméno, bydliště, rodina) - vyjádří přání a
radost - zná pořadí písmen v azbuce - používá slovník
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- dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou
ostatních

Závislost
-->

- dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou
ostatních

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Německý jazyk -> 8. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům - rozumí
známým slovům a jednoduchým větám - rozumí obsahu jednoduché
konverzace, týkající se vlastní osoby, rodiny nebo bezprostředního okolí - čte
nahlas, plynule a foneticky správně texty z učebnice, které obsahují známou
slovní zásobu - vyhledá požadovanou informaci v textu z učebnice - používá
zdvořilostní fráze - pozdraví, rozloučí se, poprosí, poděkuje, omluví se,
vyjádří lítost - představí sám sebe, členy rodiny - udá svůj věk a věk členů
rodiny - řekne, kde bydlí, odkud pochází - odpoví na otázky týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) - jednoduše vyjádří svůj názor, svoje
přání - pojmenuje činnosti, které rád/a dělá - vyplní formulář, který
obsahuje osobní údaje - jméno, adresa - napíše krátký osobní dopis - reaguje
správně na pokyny učitele - rozumí jednoduchým otázkám týkající se vlastní
osoby (jméno, věk, rodina, bydliště) a odpoví na ně - naváže kontakt s
konkrétní osobou - řeší jednoduché situace související se seznamováním vyžádá si jednoduchou informaci
Německý jazyk -> 9. ročník -> - rozumí jednoduché konverzaci dvou osob,
týkající se jeho osoby, rodiny, zálib, bezprostředního okolí apod., chápe její
smysl - orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá odpovědi na
otázky, potřebnou informaci, vybírá hlavní myšlenky. klíčová slova - čte
jednoduchý text z učebnice srozumitelně se správnou artikulací a snaží se
přiblížit autentické výslovnosti - při recepci rozliší podstatné informace od
nepodstatných - řekne, co rád/a dělá, mluví o svých zálibách - navrhne a
domluví si setkání, pozve kamaráda nebo kamarádku ke společnému trávení
volného času - popíše jednoduše osobu nebo zvíře - jednoduše vypráví o
prožité události - vyjádří, co smí, může, umí nebo musí udělat - vytvoří
jednoduché písemné sdělení (pozdrav, přání, pozvánku, email, sms) - rozumí
pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a vhodně na ně reaguje - rozumí
jednoduchým otázkám týkající se vlastní osoby (záliby, co dělá během dne) a
odpoví na ně - komunikuje na základní úrovni o běžných tématech (rodina,
škola, volný čas, nakupování atd.) - vyjádří svůj souhlasný i opačný postoj řeší základní situace při nakupování
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- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím ,
zvykům a svátkům

Závislost
-->

- osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, pro vyjádření nových
pocitů a prožitků

<--

- vybírá a samostatně vytváří znaky, tvary,
barevnost přírodních objektů s možností
dotvářet přírodní formy na základě fantazie
- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím ,
zvykům a svátkům

<--

<--

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti - uvede příklady prvků, které
člověku pomáhají vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Osobnostní a sociální výchova -> 6. ročník -> - zdokonaluje své smyslové
vnímání (vnějšími smysly i vnitřně hmatovým vnímáním) - poznává vlastní
empatické schopnosti - rozpoznává a ovlivňuje svůj stav
soustředění/nesoustředění - používá pro sebe osobně výhodné strategie
zapamatování - popíše a používá myšlenkové postupy řešení problémů používá pro sebe osobně výhodné strategie poznávání/učení, k tomu
využívá znalost osobních předpokladů k učení
Hudební výchova -> 6. ročník -> - vyjadřuje pohybem valčíkový, polkový a
pochodový rytmus - dramaticky vyjadřuje obsah písně - taktuje v 2/4 a 3/4
taktu
Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti - uvede příklady prvků, které
člověku pomáhají vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
7. ročník








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

Učivo
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Výtvarná výchova
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá

7. ročník
- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
představ a poznání

- Prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy - objem,
tvar, linie - šrafování - Výtvarné vnímání a vyjádření
barevných znaků přírodnin

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v
proměnách a vztazích a uplatňuje je v tvorbě

- Rozvíjení smyslové citlivosti - Přenášení prostoru na
plochu - Záznam autentických smyslových zážitků,
emocí, myšlenek, hledání jejich podobností a
odlišností

- uplatňuje ve vlastni výtvarné činnosti teoretické,
praktické dovednosti a poznatky s výtvarnými
prostředky - kresbou, malbou a s kombinovanými
technikami

- Barevné vyjádření - Dekorativně řešená plocha v
barevných odstínech (od tmavých po světlé) - Vánoční
zvyky, obyčeje - Výtvarné práce dle zvyků a tradic (od
jara do jara)

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

- Práce s různým materiálem – výroba přání a
prostorových objektů k určité tradici

- kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní vyjádření

- Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - Lidé a média – poznávání a vyhledávání
spojení výtvarného umění v multimediální tvorbě –
např. reklama, knihy, časopisy noviny
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7. ročník

některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

- využívá dekorativních postupů – uplatňuje
představivost a fantazii ve vlastním výtvarném projevu

- Užitá grafika, písmo - Tematické práce

- vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své - zkoumají charakter a psychický účinek barev ,
subjektivity , emocí, pocitů, nálad
prohlubují si znalosti o barvách

- užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v
proměnách, vývoji a vztazích

- Událost - originální dokončení situace - vyprávění
výtvarnými prostředky

- užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
- volně výtvarně zobrazuje z představy umělých nebo
přírodních forem
- vyhledává obrazové znaky ve veřejném prostředí –
doprava, komunikace

- Zobrazovací prostředky – video a foto

- nalézá vhodné prostředky pro vizuální vyjádření

Práce s uměleckým dílem

- Účast na kultivaci školního prostředí - Rozvoj
prostorového vidění a využítí výtvarných principů
dekorativní plochy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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7. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
- využívá dekorativních postupů – uplatňuje
představivost a fantazii ve vlastním
výtvarném projevu
- vyhledává obrazové znaky ve veřejném
prostředí – doprava, komunikace

Závislost
-->

<--

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Ruční práce -> 7. ročník -> - zná základní přírodní materiály, umí s nimi
pracovat, beze zbytku je využívá
Dějepis -> 6. ročník -> - uvede příklady archeologických kultur na našem
území
8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
obrazných elementů, zkušeností z vlastního vnímání, z
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, představ a poznání
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
- uplatňuje osobitý přístup k realitě
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
- vytváří obrazové znaky na základě fantazie, kombinací
představ a znalostí
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
- graficky vyjadřuje zajímavý předmět nebo přírodninu
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,

Učivo
- Vesmír - Země ve vesmíru, slunce, galaxie, supernovy
- Praktické ověřování a postupné využívání
kompozičních principů (dominanta, vertikála,
horizontála, diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) v
experimentálních činnostech a vlastní tvorbě
- Úvaha o souvislostech mezi činností lidí a stavem
životního prostředí
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vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

8. ročník

- vyhledává a srovnává různé způsoby uměleckého
vyjadřování
- chápe vzájemný vztah obsahu formy výtvarného díla
ve vazbě na námět a historii

- Rytmus v hudbě, v přírodě, v životě člověka, dekor,
nefigurální umění

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

- Práce s různým materiálem – výroba přání a
prostorových objektů k určité tradici (př. Vánoce)

- rozvíjí estetické cítění a vyjadřování

- Využití písma v jednoduché kombinaci - Písmo, užitá
grafika, reklama a propagační prostředky

- vytváří si estetický vztah k architektuře, k životnímu
prostředí

- Prostor,budovy, věci v prostoru

- rozvíjí barevné cítění a vyjadřování

- Hry s barvou, svobodné vyjadřování vlastních zážitků
a otevřené komunikace v kolektivu

- své vědomosti a dovednosti uplatňuje při návrzích na
design jednotlivých předmětů

- Objemové vyjádření námětu barvami - doplňkové a
lomené barvy, barvy podobné a příbuzné - Barevné
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vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

8. ročník
řešení bytu, nástroje, užité předměty

- k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného - Vyhledávání a využívání reprodukcí, fotografií,
umění a digitálních médií - počítačová grafika,
časopisů atd. - Výběr, kombinace a variace ve vlastní
fotografie, video, animace
tvorbě

- umí se vyjadřovat k tvorbě druhých a tolerovat ji,
experimentuje s reprodukcemi a tiskovinou

- Správná technika malby - zvládnutí větší plochy Krajinářské školy 19. stol. - Moderní umění - Technika
akvarelu, pastel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ŠVP výstup
- umí se vyjadřovat k tvorbě druhých a
tolerovat ji, experimentuje s reprodukcemi a
tiskovinou

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Dějepis -> 9. ročník -> - zhodnotí kulturní prostředí v Československu, České
republice a ve světě

363

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
ŠVP výstup
- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů, zkušeností z
vlastního vnímání, z představ a poznání uplatňuje osobitý přístup k realitě - vytváří
obrazové znaky na základě fantazie,
kombinací představ a znalostí
- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím,
zvykům a svátkům

Závislost
<--

<--

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 6. ročník -> - používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti
planety Země - orientuje se v přírodě podle Slunce - hodnotí důsledky
otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro život na
Zemi - vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání ročních
období
Český jazyk -> 8. ročník -> uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, pokouší se tvořit vlastní literární text
9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, představ a poznání
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
- uplatňuje osobitý přístup k realitě
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
- citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou i
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
mimouměleckou, projevuje aktivní estetický vztah k
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z životnímu prostředí
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
proměnách a vztazích
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,

Učivo
- Techniky kresby - tužka, fix, uhel, rudka - Dynamická
kresba - Příroda, vesmír, člověk, znaky, dynamika
pohybující se hmoty a energie - Hledání kontrastů i
příbuznosti mezi živly, výrazové hodnoty barev
- Symbolika barev, mísení barev, působení barev,
vztahy mezi barvami - Kontrast (barevný, světelný)

- Světlo, skvrna, plocha, barva, odstíny, pohyb
vzduchu, vody, skvrny jako stopy přírody
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fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

9. ročník
- rozvíjí a prohlubuje vztah k výtvarnému umění, jeho
prožívání a hodnocení
- užívá plošné dekorativní kompozice v grafické práci,
uplatňuje výtvarné zjednodušení – stylizace
- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

- Společná práce – komunikace, vztahy v přírodě,
dekorativní řešení plochy

- rozlišuje užitkovou, materiální, estetickou stránku
předmětu a chápe vzájemný vztah mezi nimi

- Stav architektury a životního prostředí, rozvíjení
prostorového vyjadřování

- porovnává na konkrétních případech různé
interpretace vizuálně obrazového vyjádření, vysvětluje
své postoje k nim
- uplatňuje subjektivitu ve viz. obr. vyjádření a estetický
vztah k životnímu prostředí jeho prožívání a hodnocení
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
- osvojuje si schopnost výtvarné výpovědi, jeho
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
hodnocení, zdůvodňování a obhájení a tolerance k
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z rozdílným způsobům výtvarného vyjádření
představ a fantazie
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
- ověřuje komunikační účinky vybraných, či samostatně
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
vztazích
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá

- Práce s různým materiálem – výroba přání a
prostorových objektů k určité tradici (např. Vánoce)

- Parafráze na výtvarné dílo - Reklama a propagační
prostředky (obaly, plakáty, prostředky doplňkové
reklamy, jednotlivé propagační materiály)

- Vytváření obrazových znaků na základě fantazie,
kombinací představ a znalostí - Netradiční výrazové
formy, nefigurativní projev
- Volné vyjádření námětu, rozvoj představivosti Dějiny umění
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9. ročník

vhodnou formu pro jejich prezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

5.17 Rodinná výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Rodinná výchova

Člověk a zdraví
Vzdělávání v předmětu Rodinná výchova je zaměřeno na preventivní ochranu zdraví, základní hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet
úrazům. Žáci získají orientaci v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního
chování, upevní si návyky související s poskytováním základní první pomoci.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Rodinná výchova vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek
předmětu (specifické informace o předmětu (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah
důležité pro jeho realizaci)
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady
zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování
při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu
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Integrace předmětů

Rodinná výchova
i sociálnímu rozměru zdraví obsahuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví výchovu k mezilidským vztahům a
je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují
poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství
vrstevníků.
Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen jako povinný předmět od 6. do 8. ročníku s časovou dotací
1 hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Žáci v rámci projektu "Souznění" spolupracují s rodiči a pedagogy. Projekt zahrnuje různá témata z rodinné
výchovy, charitativní pomoc a účast jednotlivců a skupin na akademii.



Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žáci jsou vedeni
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - k efektivnímu učení
kompetence žáků
- k vyhledávání a třídění informací a k jejich využití v procesu učení
- k vytváření si komplexnějšího pohledu na přírodní a společenské jevy
- k plánování, organizování a řízení vlastního učení
- k zájmu o náměty, názory a zkušenosti spolužáků
- k využívání poznatků z různých předmětů
- k vyváření vlastních závěrů a rešení různých situací
Kompetence k řešení problémů:
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují
způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerskévztahy
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Rodinná výchova
- jsou vedeni k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- interpretují a prezentují různé texty, obrazové materiály a grafy
- relevantně komunikují se spolužáky
Kompetence sociální a personální:
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- berou ohled na druhé
- spolupracují se spolužáky
- dodržují pravidla slušného chování
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní:
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- mohou využít ICT pro hledání informací
- využívají znalostí v běžné praxi
- ovládají základní postupy při poskytování první pomoci
- pracují při hodině s odbornou literaturou a encyklopediemi
- dodržují obecná pravidla bezpečnosti
Rodinná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník



Kompetence k učení
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Rodinná výchova

6. ročník







RVP výstupy
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vysvětlí role členů rodiny
- chápe proměny struktury rodiny
- uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu rodiny
- chápe pojem osobnost
- rozvíjí kvality své osobnosti
- projevuje odpovědný vztah k sobě samému

Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití - Rodina - vztahy a
pravidla soužití - Postavení, role ženy a muže v rodině
- Fáze života - Rodokmen

Osobnostní a sociální rozvoj - Sebepoznání a
sebepojetí - Vztah k sobě samému -Vztah k druhým
lidem

- uplatňuje ve svém životě základní zásady k zachování Zdravý způsob života a péče o zdraví - Tělesná a
a upevňování zdraví
duševní hygiena - Režim dne - Vhodné oblečení - vysvětlí na příkladech vztah mezi tělesným duševním a Osobní hygiena - Zdroje a příčiny nemocí
sociálním zdravím

- dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s Výživa a zdraví - Vliv výživy na naše zdraví
rozvojem civilizačních nemocí
- posuzuje své stravovací zvyklosti s ohledem k
zásadám zdravé výživy
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Rodinná výchova

6. ročník

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

- si uvědomuje základní rozdíly v pohybové úrovni a
výkonnosti různých skupin lidí
- samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky
k regeneraci organismu

Pohybová aktivita a zdraví - Význam pohybu - Rozdíly
mezi pohybovými činnostmi různých lidí

- optimálně reaguje na fyziologické a změny v období
dospívání
- chápe důležitost a příčiny změn jedince v období
puberty
- dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika,
spojená se zneužíváním návykových látek
- uplatňuje osvojené sociální dovednosti

Sexuální výchova - Vztahy ve dvojici Kamarádství,přátelství,láska - Biologická a sociální
zralost

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících
zdraví
- umí přivolat odbornou pomoc
- účinně využívá znalostí o první pomoci v praxi

Osobní bezpečí - Ochrana člověka za mimořádných a
krizových událostí - Praktický nácvik přivolání odborné
pomoci - První pomoc - Chování v silničním provozu Chování v přírodě

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

ŠVP výstup
- projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou
pomoc - účinně využívá znalostí o první
pomoci v praxi

Závislost
-->

Prevence zneužívání návykových látek - Zdravotní a
sociální rizika zneužívání návykových látek - Modelové
situace - způsoby odmítání

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák zvolí nejefektivnější jednání v modelových
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek. Uvede všechna telefonní
čísla integrovaného záchranného systému důležitá pro případ havárie a
popíše zásady volání na tísňové linky,popíše zásady první pomoci při úrazu
(poleptání, popálení, pořezání, nadýchání se jedovatého plynu) v laboratoři
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ŠVP výstup

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

- projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou
pomoc - účinně využívá znalostí o první
pomoci v praxi
- uplatňuje ve svém životě základní zásady k
zachování a upevňování zdraví - vysvětlí na
příkladech vztah mezi tělesným duševním a
sociálním zdravím

-->

nebo domácnosti
Ruční práce -> 7. ročník -> - si uvědomuje a dbá na bezpečnost při práci, a to
pracovním oděvem, způsobem vykonávání práce

- dává do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená se zneužíváním
návykových látek - uplatňuje osvojené
sociální dovednosti

-->

- dává do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená se zneužíváním
návykových látek - uplatňuje osvojené
sociální dovednosti

-->

- dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí posuzuje své stravovací zvyklosti s ohledem
k zásadám zdravé výživy
- optimálně reaguje na fyziologické a změny v
období dospívání - chápe důležitost a příčiny
změn jedince v období puberty
- optimálně reaguje na fyziologické a změny v
období dospívání - chápe důležitost a příčiny
změn jedince v období puberty

-->

-->

Osobnostní a sociální výchova -> 6. ročník -> - předchází vlastním stresům,
frustracím, psychyckým zátěžím pod. - usiluje o pozitivní vyladění mysli rozpoznává vlastní stres - popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod. uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání zátěží - popíše, kam se obrátit
pro pomoc v případě, že na potíže jedinec sám nestačí
Osobnostní a sociální výchova -> 6. ročník -> - předchází vlastním stresům,
frustracím, psychyckým zátěžím pod. - usiluje o pozitivní vyladění mysli rozpoznává vlastní stres - popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod. uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání zátěží - popíše, kam se obrátit
pro pomoc v případě, že na potíže jedinec sám nestačí
Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - předchází vlastním stresům,
frustracím, psychyckým zátěžím pod. - usiluje o pozitivní vyladění mysli rozpoznává vlastní stres - popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod. uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání zátěží - popíše, kam se obrátit
pro pomoc v případě, že na potíže jedinec sám nestačí
Přírodopis -> 8. ročník -> - umí popsat zdravý životní styl - dovede vysvětlit
působení škodlivých látek na organismus a jejich základní druhy

-->

Přírodopis -> 8. ročník -> - umí vysvětlit vývoj člověka

-->

Přírodopis -> 8. ročník -> - popíše jednotlivé etapy života
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ŠVP výstup
- dává do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená se zneužíváním
návykových látek - uplatňuje osvojené
sociální dovednosti
- vysvětlí role členů rodiny - chápe proměny
struktury rodiny - uvede příklady pozitivního
a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu rodiny

Závislost
-->

-->

- projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou
pomoc - účinně využívá znalostí o první
pomoci v praxi
- chápe pojem osobnost - rozvíjí kvality své
osobnosti - projevuje odpovědný vztah k
sobě samému

-->

- projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou
pomoc - účinně využívá znalostí o první
pomoci v praxi

<--

-->

Rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 8. ročník -> - umí popsat zdravý životní styl - dovede vysvětlit
působení škodlivých látek na organismus a jejich základní druhy

Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí význam harmonických vztahů
mezi členy rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj dítěte
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci - chápe hodnotu
rodiny, odpovědnost dospělých za sebe i své děti - rozpozná možné příčiny
rodinných problémů a uvede vhodné způsoby řešení
Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci s nástroji a nářadím - poskytne první pomoc při úrazu

Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - uvědomuje si své osobní předpoklady - umí
vyhledávat, třídit a využívat informace - dokáže rozpoznat životní hodnoty
vybraného povolání - dokáže rozpoznat klady a zápory vybraného povolání umí se orientovat v odborných publikacích - získává přehled o finančních
možnostech vybraného povolání
Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci s nástroji a nářadím - poskytne první pomoc při úrazu

7. ročník







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

372

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Rodinná výchova

7. ročník



RVP výstupy
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- respektuje přijatá pravidla soužití v rodině
Vztahy mezi lidmi a formy soužití - Rodina -dospívající
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v
a jeho komunikace v rodině - Potřeby rodiny
rodině
vzhledem k bydlení
- vysvětlí vztah mezi uspokojováním zakladních lidských
potřeb a hodnotou zdraví

- posoudí své způsoby chování z hlediska odpovědnosti
za vlastní zdraví
- vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj - Sebepoznání a
sebepojetí - Vyrovnávání se s problémem - Konkrétní
ovlivnění některé své stránky osobnosti se kterou je
nespokojen, nebo mu působí problémy

- usiluje o v rámci svých možností a zkušeností o aktivní
podporu zdraví
- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje
o něm

Zdravý způsob života a péče o zdraví - Tělesná a
duševní hygiena - Orientace v prostředcích osobní a
intimní hyginy - Rekonvalescence po nemoci - Etické
vztahy k nemocným a zdravotně postiženým

- uplatňuje podle svých možností zdravé stravovací
návyky
- vyhodnocuje vliv reklamy na naše stravovací návyky
- sleduje názory odborníků a a odborné literatury

Výživa a zdraví - Vliv výživy na naše zdraví - Výživové
směry - Zdravotní rizika - rychlé občerstvení,
zpracování potravin

- umí změřit tepovou frekvenci
- respektuje pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a
hygieny při pohybových činnostech
- samostatně využívá relaxační a kompenzační techniky

Pohybová aktivita a zdraví - Zásady fair-play a
bezpečnosti při pohybových činnostech
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VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první

7. ročník
techniky

- v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními
cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné
sexuální chování
- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve
škole i mimo ni
- v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

Sexuální výchova - Rozhodování se v oblasti
sexuálního chování - Nekoitální techniky - Situační hry
zaměřené na získání argumentů pro odložení
pohlavního styku
Prevence zneužívání návykových látek - Rizika
zneužívání návykových látek - Dopad na zdraví, osobní
realizaci, partnerské vztahy a rodinné vztahy - Rizikové
skupiny populace

- zná instituce, kam se obrátit při ohrožení zdraví
- používá účinné způsoby chování
- rozpoznává situace ohrožující naše zdraví a bezpečnost
- využívá znalostí pravidel silničního provozu

Osobní bezpečí - Ochrana člověka v krizových
situacích - Ochrana před šikanou - Poskytnutí první
pomoci - Bezpečné chování v přírodě vzhledem ke
svému zdraví - Bezpečné chování v silničním provozu
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7. ročník

pomoc
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

ŠVP výstup
- uplatňuje podle svých možností zdravé
stravovací návyky - vyhodnocuje vliv reklamy
na naše stravovací návyky - sleduje názory
odborníků a a odborné literatury
- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni - v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

Závislost
-->

<--

- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni - v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

<--

- respektuje přijatá pravidla soužití v rodině přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů v rodině - vysvětlí vztah mezi
uspokojováním zakladních lidských potřeb a
hodnotou zdraví

<--

Rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 8. ročník -> - umí popsat zdravý životní styl - dovede vysvětlit
působení škodlivých látek na organismus a jejich základní druhy

Osobnostní a sociální výchova -> 6. ročník -> - poznává své spolužáky poznává a reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí - vysvětlí podstatu
různých chyb při pozorování a poznávání lidí - všímá si růzností mezi sebou a
druhými a také vuájemných shod - vysvětlí odlišnosti a jedná tak, aby byly
odlišnosti ve skupině pozitivně využity
Osobnostní a sociální výchova -> 7. ročník -> - poznává své spolužáky poznává a reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí - vysvětlí podstatu
různých chyb při pozorování a poznávání lidí - všímá si růzností mezi sebou a
druhými a také vuájemných shod - vysvětlí odlišnosti a jedná tak, aby byly
odlišnosti ve skupině pozitivně využity
Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti - uvede příklady prvků, které
člověku pomáhají vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
8. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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8. ročník






RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- si uvědomuje, že manželství a celoživotní věrnost
vyžaduje pochopení, toleranci, podobné zájmy, cíle a
podporu
- respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
partnery

- posoudí své způsoby chování z hlediska odpovědnosti
za vlastní zdraví
- vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k
pravidlům zdravého životního stylu

- dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v
rámci školy a obce
- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu

Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití - Ekonomické a
právní otázky rodinného života - Předčasná
těhotenství - Potřeba a právo na vlastní soukromí Sociální komunikace v rodině, ve škole, ve společnosti
dospělých – modelové situace

Osobnostní a sociální rozvoj - Sebepoznání a
sebepojetí - Situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti možnosti jejich předcházení, řešení - Vyrovnávání se s
problémem - Cvičení sebereflexe, sebekontroly Stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich
dosažení.
Osobnostní a sociální rozvoj - Sebepoznání a
sebepojetí - Situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti možnosti jejich předcházení, řešení - Vyrovnávání se s
problémem - Cvičení sebereflexe, sebekontroly Stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich
dosažení.
Osobnostní a sociální rozvoj - Sebepoznání a
sebepojetí - Situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti možnosti jejich předcházení, řešení - Vyrovnávání se s
problémem - Cvičení sebereflexe, sebekontroly Stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich
dosažení.
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VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví

8. ročník
- chrání své zdraví před škodlivými vlivy
- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení
zdraví

Zdravý způsob života a péče o zdraví - Tělesná a
duševní hygiena - Režim dne - těhotné ženy, nemocní,
handicapovaní - Ochrana před škodlivými vlivy
vnějšího prostředí - ultrafialové záření, smog,
cigaretový kouř - Kosmetická péče - reklama, zdravotní
aspekty - Sestavování vlastních programů péče o
osobní zdraví
- vyhledává chyby ve svém přístupu ke zdraví
Zdravý způsob života a péče o zdraví - Tělesná a
duševní hygiena - Režim dne - těhotné ženy, nemocní,
handicapovaní - Ochrana před škodlivými vlivy
vnějšího prostředí - ultrafialové záření, smog,
cigaretový kouř - Kosmetická péče - reklama, zdravotní
aspekty - Sestavování vlastních programů péče o
osobní zdraví
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, - optimálně využívá své výkonnosti v průběhu dne i
Zdravý způsob života a péče o zdraví - Tělesná a
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního týdne
duševní hygiena - Režim dne - těhotné ženy, nemocní,
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
handicapovaní - Ochrana před škodlivými vlivy
zdraví v rámci školy a obce
vnějšího prostředí - ultrafialové záření, smog,
cigaretový kouř - Kosmetická péče - reklama, zdravotní
aspekty - Sestavování vlastních programů péče o
osobní zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností - sestavuje vlastní program péče o zdraví s ohledem na Zdravý způsob života a péče o zdraví - Tělesná a
o aktivní podporu zdraví
duševní a fyzické zdraví
duševní hygiena - Režim dne - těhotné ženy, nemocní,
handicapovaní - Ochrana před škodlivými vlivy
vnějšího prostředí - ultrafialové záření, smog,
cigaretový kouř - Kosmetická péče - reklama, zdravotní
aspekty - Sestavování vlastních programů péče o
osobní zdraví
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob - rozlišuje způsoby zpracování potravin a jejich vhodnost Výživa a zdraví - Vliv výživy na naše zdrav - Výživové
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
- umí se orientovat v alternativních výživových směrech směry - alternativní - Historické a sociokulturní
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
- dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s proměny stravy - Biologické, sociální a ekonomické
rozvojem civilizačních nemocí
faktory výběru a nákupu potravin - Cizorodé látky v
- rozumí cestám, kterými se dostávají cizorodé látky do poživatinách a cesty, kterými se dostávají do
potravin
živočišných a rostlinných produktů - Potřebné změny
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VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a - navrhuje potřebné změny ve vlastních stravovacích
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
návycích
nejbližším okolí

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví

- využívá odborných pramenů a názorů

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační - umí změřit tepovou frekvenci
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci - samostatně využívá relaxační a kompenzační techniky
organismu, překonávání únavy a předcházení
aktivní podpora svého zdraví
stresovým situacím
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, - respektuje pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního hygieny při pohybových činnostech
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;

- má přehled o institucích, kde je možno věnovat se
pohybovým činnostem

- v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními
cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné

ve vlastním jídelníčku
Výživa a zdraví - Vliv výživy na naše zdrav - Výživové
směry - alternativní - Historické a sociokulturní
proměny stravy - Biologické, sociální a ekonomické
faktory výběru a nákupu potravin - Cizorodé látky v
poživatinách a cesty, kterými se dostávají do
živočišných a rostlinných produktů - Potřebné změny
ve vlastním jídelníčku
Výživa a zdraví - Vliv výživy na naše zdrav - Výživové
směry - alternativní - Historické a sociokulturní
proměny stravy - Biologické, sociální a ekonomické
faktory výběru a nákupu potravin - Cizorodé látky v
poživatinách a cesty, kterými se dostávají do
živočišných a rostlinných produktů - Potřebné změny
ve vlastním jídelníčku
Pohybová aktivita a zdraví - Zásady rozvoje zdatnosti věk, pohlaví - odlišnosti v pohybových činnostech Instituce, kde je možné věnovat se pohybové činnosti Zdravotní prohlídky - Vlastní pohybový tréninkový plán
s ohledem na své zdraví, schopnosti a zájmy
Pohybová aktivita a zdraví - Zásady rozvoje zdatnosti věk, pohlaví - odlišnosti v pohybových činnostech Instituce, kde je možné věnovat se pohybové činnosti Zdravotní prohlídky - Vlastní pohybový tréninkový plán
s ohledem na své zdraví, schopnosti a zájmy
Pohybová aktivita a zdraví - Zásady rozvoje zdatnosti věk, pohlaví - odlišnosti v pohybových činnostech Instituce, kde je možné věnovat se pohybové činnosti Zdravotní prohlídky - Vlastní pohybový tréninkový plán
s ohledem na své zdraví, schopnosti a zájmy

Sexuální výchova - Rozhodování se v oblasti
sexuálního chování - Metody antikoncepce - Umělé
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chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování

sexuální chování
- uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování,
chování a jednání v souvislosti s přenosnými,
civilizačními a jinými chorobami

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví

- posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v

- uvědomuje si rizika závislostí a chápe souvislosti
- orientuje se v opatřeních a zákonech týkajících se
zneužívání návykových látek

přerušení těhotenství - Nemoci přenosné pohlavním
stykem - Působení médií v oblasti sexuality - Etická
stránka sexuality, vliv postojů, víry a morálky na
sexuální chování - Sexuálně motivovaná kriminalita Poruchy pohlavní identity
Sexuální výchova - Rozhodování se v oblasti
sexuálního chování - Metody antikoncepce - Umělé
přerušení těhotenství - Nemoci přenosné pohlavním
stykem - Působení médií v oblasti sexuality - Etická
stránka sexuality, vliv postojů, víry a morálky na
sexuální chování - Sexuálně motivovaná kriminalita Poruchy pohlavní identity
Prevence zneužívání návykových látek - Rizika
zneužívání návykových látek - Mechanizmy vzniku
závislosti - Auto-destruktivní závislosti - patologické
hráčství,doping ve sportu, práce s počítačem Nejčastěji zneužívané látky v ČR - Pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy

- rozpoznává taktiky reklamy a zaujímá správné
stanovisko

Prevence zneužívání návykových látek - Rizika
zneužívání návykových látek - Mechanizmy vzniku
závislosti - Auto-destruktivní závislosti - patologické
hráčství,doping ve sportu, práce s počítačem Nejčastěji zneužívané látky v ČR - Pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy

- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií

Prevence zneužívání návykových látek - Rizika
zneužívání návykových látek - Mechanizmy vzniku
závislosti - Auto-destruktivní závislosti - patologické
hráčství,doping ve sportu, práce s počítačem -
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nejbližším okolí
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
- vyhledává pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a - na modelových situacích rozpoznává možná rizika a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
zaujímá správná stanoviska
nejbližším okolí

Nejčastěji zneužívané látky v ČR - Pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy
Prevence zneužívání návykových látek - Rizika
zneužívání návykových látek - Mechanizmy vzniku
závislosti - Auto-destruktivní závislosti - patologické
hráčství,doping ve sportu, práce s počítačem Nejčastěji zneužívané látky v ČR - Pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy

Prevence zneužívání návykových látek - Rizika
zneužívání návykových látek - Mechanizmy vzniku
závislosti - Auto-destruktivní závislosti - patologické
hráčství,doping ve sportu, práce s počítačem Nejčastěji zneužívané látky v ČR - Pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
- zná instituce, kam se obrátit při ohrožení zdraví
Osobní bezpečí - Ochrana člověka v krizových
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
situacích - Způsoby chování v krizových situacích návykových látek a životní perspektivu mladého
Prostředky a způsoby obrany - Náboženské sekty a
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
jejich působení - Poskytnutí první pomoci - Bezpečné
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
chování v přírodě vzhledem ke svému zdraví jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
Bezpečné chování v silničním provozu - Nácvik
odbornou pomoc sobě nebo druhým
komunikace se záchrannými složkami
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
- chápe možné nebezpečí a následků působení
Osobní bezpečí - Ochrana člověka v krizových
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, náboženských sekt používá účinné způsoby chování k
situacích - Způsoby chování v krizových situacích sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
ochraně svého zdraví
Prostředky a způsoby obrany - Náboženské sekty a
obrany proti manipulaci a agresi
jejich působení - Poskytnutí první pomoci - Bezpečné
chování v přírodě vzhledem ke svému zdraví Bezpečné chování v silničním provozu - Nácvik
komunikace se záchrannými složkami
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových - využívá znalostí pravidel silničního provozu
Osobní bezpečí - Ochrana člověka v krizových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
- v případě potřeby poskytne první pomoc nebo vyhledá situacích - Způsoby chování v krizových situacích předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
odbornou pomoc
Prostředky a způsoby obrany - Náboženské sekty a
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
jejich působení - Poskytnutí první pomoci - Bezpečné
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pomoc

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

ŠVP výstup
- v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
životními cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné sexuální chování uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami
- si uvědomuje, že manželství a celoživotní
věrnost vyžaduje pochopení, toleranci,
podobné zájmy, cíle a podporu - respektuje
přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
partnery

- si uvědomuje, že manželství a celoživotní
věrnost vyžaduje pochopení, toleranci,
podobné zájmy, cíle a podporu - respektuje
přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
partnery

- umí své znalosti použít v životě
- umí komunikovat se záchrannými složkami

Závislost
<--

<--

<--

chování v přírodě vzhledem ke svému zdraví Bezpečné chování v silničním provozu - Nácvik
komunikace se záchrannými složkami
Osobní bezpečí - Ochrana člověka v krizových
situacích - Způsoby chování v krizových situacích Prostředky a způsoby obrany - Náboženské sekty a
jejich působení - Poskytnutí první pomoci - Bezpečné
chování v přírodě vzhledem ke svému zdraví Bezpečné chování v silničním provozu - Nácvik
komunikace se záchrannými složkami

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 6. ročník -> - provede regionalizaci v jednotlivých světadílech a
provede porovnání jednotlivých regionů

Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí, proč je výhodné vzájemně
spolupracovat (rozdělit si úkoly) - spolupracuje ve skupině a přebírá
odpovědnost za společné úkoly, činnosti či práce - posoudí a na příkladech
doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole, v obci - rozlišuje vhodné a nevhodné
způsoby využívání volného času - dovede vytvořit režim svého dne tak, aby
odpovídal zdravému životnímu stylu
Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí význam harmonických vztahů
mezi členy rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj dítěte
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci - chápe hodnotu
rodiny, odpovědnost dospělých za sebe i své děti - rozpozná možné příčiny
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Závislost

- projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k pravidlům zdravého životního
stylu
- rozpoznává taktiky reklamy a zaujímá
správné stanovisko

<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rodinných problémů a uvede vhodné způsoby řešení
Přírodopis -> 8. ročník -> - umí popsat zdravý životní styl - dovede vysvětlit
působení škodlivých látek na organismus a jejich základní druhy
Občanská výchova -> 6. ročník -> - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany státu - jednoduše vysvětlí, proč porušování
lidských práv patří k základním problémům světa - respektuje odlišnosti
ostatních (názor, kultura, vzhled) bez posměšků - se umí vžít do pocitů
menšiny - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v
nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

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
Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné
straně k poznávání vlastních možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od
spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně
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Tělesná výchova
ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních
pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci
různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových
dovedností je v základním vzdělání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá
dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je
rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností a hodnocení výkonů
žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických
formách pohybového učení – povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se
nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle
potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se
zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Příležitostí pro pozitivní
hodnocení bez ohledu na míru pohybového nadání je vyrovnávání žáka s přiměřenou zátěží, nutnou
k dosažení efektu superkompenzace jako způsobu zvyšování výkonnosti a odolnosti organizmu při
sportovním i pracovním výkonu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako povinný předmět od 1. do 5. ročníku s časovou dotací 2
předmětu (specifické informace o předmětu hodiny týdně. Výuka probíhá v tělocvičně školy, při příznivém počasí probíhá na venkovních sportovištích
důležité pro jeho realizaci)
v areálu školy, ve 3. a 4. ročníku (20 + 20 hodin plaveckého výcviku) jsou využívány mostecké plavecké
bazény, popřípadě probíhají sportovní aktivity při výjezdech dětí do přírody i v okolí školy.
Na 2. stupni je předmět tělesná výchova zařazen také jako povinný předmět od 6. do 9. ročníku s časovou
dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, gymnastickém sále, v období příznivého počasí pak
venku na školním hřišti. Řád tělocvičen a hřiště je součástí sportovního zázemí školy, a jeho dodržování je
pro každého žáka závazné.
Náročnost práce bude postupně od prvního ročníku úměrně zvyšována dle věku dětí. Pohybová činnost
prolíná všemi předměty a činnostmi ve škole
Integrace předmětů
 Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák:
- je motivován pro celoživotní kladný vztah ke sportu a pohybu
- poznává pozitivní vliv tělesné výchovy na rozvoj fyzické zdatnosti a zdraví
- upevňuje své preventivní chování
- objevuje a poznává pohybové dovedností
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- je veden k všestrannému pohybovému rozvoji
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- se správně rozhoduje v herních situacích
Kompetence komunikativní:
Žák:
- je veden k sebevědomému a samostatnému vystupování, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- respektuje pokyny trenéra a rozhodčích
- má smysl pro fair play a uznává kvality soupeře
- uplatňuje zásady týmové spolupráce v kolektivních sportech
Kompetence občanské:
Žák:
- hledá možnosti jak uplatnit své sportovní kvality
Kompetence pracovní:
Žák:
- uplatňuje zásady pro správné používání sportovního nářadí a náčiní, podporuje organizační činnosti při
sportovních akcích
Tělesná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Učivo
- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
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činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

1. ročník
aktivitou
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se - cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení
zdravím a využívá nabízené příležitosti
pro děti – jednoduché tanečky, základy estetického
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i
pohybu
provádění cviků, dbá na správné dýchání
- zná kompenzační a relaxační cviky
- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu
- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
- tělocvičné pojmy - komunikace v TV
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
- dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny - bezpečnost při sportování
při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, zná a
reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
- spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích
- jedná v duchu fair-play
- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
- zná a dodržuje základní pravidla her, je schopen
soutěžit v družstvu
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i
družstvo
- zná techniku hodu kriketovým míčkem
- zná nízký start, zná princip štafetového běhu
- nacvičí skok do dálky, účastní se atletických závodů

- základy sportovních her-míčové hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností – her a soutěží,
zásady jednání a chování

- základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
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Tělesná výchova

1. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

- zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkáchm jednoduchá
cvičení na žebřinách
- zvládá skákat přes švihadlo, dokáže podbíhat dlouhé
lano, provádí cvičení na lavičkách
- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti, učí se respektovat zdravotní handicap
- zná význam sportování pro zdraví

- základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a
úpoly

- uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné
základní cvičební polohy
- zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením

- zdravotní tělesná výchova - zdravotně zaměřené
činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže,
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
aktivitou, zná protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními

Učivo
- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti
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předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;

2. ročník

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se - cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení
zdravím a využívá nabízené příležitosti
pro děti – jednoduché tanečky, základy estetického
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i
pohybu
provádění cviků, dbá na správné dýchání, zná
kompenzační a relaxační cviky, zvládá vyjádřit melodii
rytmem pohybu
- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

- tělocvičné pojmy - komunikace v TV

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
tělocvičně, na hřišti, v přírodě, zná a reaguje na
smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
- jedná v duchu fair-play

- bezpečnost při sportování

- spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích
- jedná v duchu fair play
- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
- zná a dodržuje základní pravidla her
- je schopen soutěžit v družstvu
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe
družstvo
- zná techniku hodu kriketovým míčkem
- zná nízký start
- zná princip štafetového běhu

- základy sportovních her-míčové hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností – her a soutěží,
zásady jednání a chování

- základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti a
pohyblivosti a koordinace pohybu
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usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

2. ročník
- nacvičí skok do dálky
- účastní se atletických závodů

- zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách
- základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním
- zvládne jednoduchá cvičení na žebřinách, zvládá
odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a
skákat přes švihadlo
úpoly
- dokáže podbíhat dlouhé lano, provádí cvičení na
lavičkách
- provádí přetahy a přetlaky
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou - projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
- vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
- učí se respektovat zdravotní handicap, zná význam
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
sportování pro zdraví
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
- uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
- zdravotní tělesná výchova - zdravotně zaměřené
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné
činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže,
správné základní cvičební polohy
základní cvičební polohy
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
- zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
vlastním
oslabením
související s vlastním oslabením
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník






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




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
aktivitou
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
uvolnění
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím a využívá nabízené příležitosti
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
provádění cviků
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
- dbá na správné dýchání
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
- zná kompenzační a relaxační cviky
usiluje o jejich zlepšení
- uplatňuje zásady pohybové hygieny
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
usiluje o jejich zlepšení
- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
usiluje o jejich zlepšení
organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
- jedná v duchu fair-play
pohybových činnostech a soutěžích

Učivo
- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti – jednoduché tanečky, základy estetického
pohybu

- tělocvičné pojmy - komunikace v TV

- bezpečnost při sportování
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TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

3. ročník

- spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích
- zvládá přihrávky jednoruč a obouruč, driblink
- rozlišují míč na basketbal a volejbal
- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
- nacvičuje střelbu na koš, nacvičuje přehazovanou
- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
- je schopen soutěžit v družstvu
- dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice
družstva a dodržovat ji
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe
družstvo
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
- zná techniku hodu kriketovým míčkem
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
- zná princip štafetového běhu
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
- uběhne 60 m
usiluje o jejich zlepšení
- zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu
terénem s překážkami
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
- zvládne skákat do dálky
pohybových činnostech a soutěžích
- nacvičí správnou techniku skoku z místa
- účastní se atletických závodů
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
- zvládne šplhat na tyči
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
- zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
na hlavě
usiluje o jejich zlepšení
- provádí přitahování do výše čela na hrazdě
- naučí se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení
na koze
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou - projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,

- základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV - pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností, her a soutěží,
zásady jednání a chování

- základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti a koordinace pohybu

- základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a
úpoly

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
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3. ročník

činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
- respektuje zdravotní handicap
- zná význam sportování pro zdraví
- zvládne základní kroky některých lidových tanců
- seznámí se s dětským aerobikem
- seznámí se s kondičním cvičením s hudbou
- zvládne techniku jednoho plaveckého stylu
- provádí skoky do vody

- dovede se adaptovat na vodní prostředí
- umí se orientovat ve vodě
- uvědomuje si zásady hygieny plavání a bezpečného
chování v prostředí plaveckých bazénů i v okolí
přírodních vodních ploch
- zná základní plavecké polohy
- zvládá správné plavecké dýchání
- zvládá skoky a pády do vody
- ovládá techniku jednoho plaveckého způsobu v souhře
celého stylu
- zná prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu

- uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné
základní cvičební polohy
- zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením

- základní plavecká výuka - základní plavecké
dovednosti,jeden plavecký způsob, hygiena plavání a
adaptace na vodní prostředí
- Přirozený pohyb ve vodě - chůze, poskoky, otáčení,
couvání, běh - Prostorové hry ve vodě a opakované
vylovení předmětu v přiměřené hloubce(120 cm) Pravidla hygieny plavání a bezpečnostní řád
plaveckého bazénu - Nebezpečí koupání v neznámém
prostředí - Odrazem od stěny nalehnutí na hladinu do
splývavé polohy, ruce ve vzpažení, nohy nataženy Odrazem od stěny nalehnutí na hladinu do splývané
polohy na zádech s pomůckou nebo bez pomůcky splývá na zádech - Pravidelné a současné výdechy
nosem i ústy do vody - Skok po nohách do hluboké
vody vedle nebo ze startovního bloku - Plavecká
technika stylu znak - Plaveckým způsobem znak/kraul
po libovolné obrátce a bez známek vyčerpání (50/25
metrů) - Prvek sebezáchrany - šlapání vody
- zdravotní tělesná výchova - zdravotně zaměřené
činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže,
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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3. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

ŠVP výstup
- dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,
ve vodě - zná a reaguje na smluvené povely,
gesta, signály pro organizaci činnosti používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv - jedná v duchu fair-play
- zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná
princip štafetového běhu - uběhne 60 m - zná
taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu
terénem s překážkami - zvládne skákat do
dálky - nacvičí správnou techniku skoku z
místa - účastní se atletických závodů
- projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti - respektuje
zdravotní handicap - zná význam sportování
pro zdraví - zvládne základní kroky některých
lidových tanců - seznámí se s dětským
aerobikem - seznámí se s kondičním cvičením
s hudbou

Závislost
<--

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 3. ročník -> respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru, udržuje oční kontakt s partnerem

<--

Matematika -> 2. ročník -> - změří a odhaduje délku úsečky v cm - rýsuje
úsečku dané délky v cm - zná různé jednotky délky- užívá různých stavebnic
ke stavbám podle obrázků - modeluje tělesa

<--

Hudební výchova -> 1. ročník -> - provádí hudebně pohybovou činnost
(držení těla, chůze, jednoduché taneční kroky)

4. ročník






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




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
aktivitou
reaguje v situaci úrazu spolužáka
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
zlepšení úrovně své zdatnosti
vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní - zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i
nebo vlastním svalovým oslabením
provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
- dbá na správné dýchání
varianty osvojených pohybových her
- zná kompenzační a relaxační cviky
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
- uplatňuje zásady pohybové hygieny
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
pohybových činnostech opačné pohlaví
- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
reaguje v situaci úrazu spolužáka
- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
organizaci činnosti
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti

Učivo
- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti – tanečky, základy estetického pohybu

- tělocvičné pojmy-komunikace v TV

- bezpečnost při sportování
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pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

4. ročník
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
- jedná v duchu fair-play

- spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích, vytváří varianty
osvojených pohybových her, - zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
- zvládá přihrávky jednoruč a obouruč, driblink
- rozlišují míč na basketbal a volejbal
- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
- nacvičuje střelbu na koš
- nacvičuje přehazovanou
- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí
se jimi
- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
- je schopen soutěžit v družstvu
- dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice
družstva a dodržovat ji
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe
družstvo
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
- zná techniku hodu kriketovým míčkem
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří - zná princip štafetového běhu
varianty osvojených pohybových her
- uběhne 300 m
- zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, vytrvalostního
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
běhu, při běhu terénem s překážkami
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
- umí skákat do dálky, nacvičí správnou techniku skoku z
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
místa
pohybových činnostech opačné pohlaví
- účastní se atletických závodů
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
- zvládne šplhat na tyči

- základy sportovních her-míčové hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností – her a soutěží,
zásady jednání a chování

- základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti a koordinace pohybu

- základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním
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4. ročník

pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her

- zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a
na hlavě apod.
úpoly
- provádí přitahování do výše čela na hrazdě
- umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na
koze, roznožku, koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu
- provádí cvičení na švédské bedně
- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
- vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po dovednosti
zlepšení úrovně své zdatnosti
- respektuje zdravotní handicap
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní - zná význam sportování pro zdraví
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží - dovede získat informace o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště
nebo vlastním svalovým oslabením
- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
předchozími výsledky
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
- zná historii a souč. sportu, vývoj sport. náčiní, nové
reaguje v situaci úrazu spolužáka
sport. discipliny
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní - zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul,
- základní plavecká výuka-základní plavecké
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu,provádí
dovednosti, 2 plavecké styly, hygiena plavání a
nebo vlastním svalovým oslabením
skoky do vody
adaptace na vodní prostředí
seznámí se s vodním prostředím, omývají si obličej, tvoří
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří ve vodě ústy bublinky, nadechují a vydechují do vody
- zvládne udržet tělo ve vodorovné poloze v klidu nad
varianty osvojených pohybových her
hladinou, splývá v poloze na prsa, zdržují dech, natáhne
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
nohy dle pokynů, při splývání v poloze znak se dívá na
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
strop, natahují paže dle pokynů
reaguje v situaci úrazu spolužáka
- skáče z okraje bazénu do vody popředu i dozadu, v
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
poloze skrčené i schýlené
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
- orientuje se ve vodě, dokáže vylovit předmět ze dna
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pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

bazénu, vydechnout do vody, ve vodě nezavírá oči
- osvojuje si plavecké dovednosti plaveckých stylů (prsa,
kraul, znak), zvládá delfínové zvlnění, používá kraulové
ruce a nohy i vhodný nádech a výdech, u stylu prsa
vhodné použití nohou – šlapání vody
- aktivně se seznámí s plaveckými styly komplexně.
Orientuje se v pravidlech plavání
- využívá plavání jako prostředek regenerace a relaxace
- respektuje pravidla plavání, hygienická pravidla
- zvládá kotoulové i nekotoulové obrátky. Ovládáí
základní teorii a praxi tréninku závodního plavání a má
představu o jednotlivých plaveckých stylech a jejich
správném provádění
- osvojuje si význam regeneračního plavání pro všechny
druhy sportů: hokej, fotbal, atletika aj. (na druhém
stupni ve sportovních třídách)
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
- zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná
- výchova cyklisty - dopravní hřiště
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří jednoduchá pravidla silničního provozu
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
- umí se orientovat ve vodě
- Obměny pohybu ve vodě, protahovací cvičení a
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
- zvládá plavání pod vodou a následné vylovení
uklidnění po zátěži - Po uplavání 5m pod vodou v
reaguje v situaci úrazu spolužáka
potopeného předmětu
přiměřené hloubce (120cm) vyloví předmět - Zásady
uplatňuje
pravidla
hygieny
a
bezpečnosti
ve
hygieny a bezpečnosti při pohybu v prostorách
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
sportovním
prostředí
plaveckého bazénu - Nebezpečí koupání v neznámém
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
zvládá
obě
základní
plavecké
polohy
prostředí - Splývání na břiše a na zádech ve správné
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
umí
využít
plavecké
dýchání
pro
uklidnění
po
zátěži
poloze těla a bez plaveckých pomůcek - Pravidelné a
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
zvládá
techniku
startovního
skoku
a
skoky
do
vody
z
současné výdechy nosem i ústy do vody jako součást
je s předchozími výsledky
okraje nebo bloku bazénu
souhry plaveckého stylu a uklidnění po zátěži - umí techniku dvou plaveckých způsobů v souhře
Technika startovního skoku a skoky do hluboké vody
celého stylu, přičemž jeden styl je základní
ze stoje - Plavecká technika stylu znak - Plavecká
- zvládá prvky sebezáchrany
technika stylu kraul - Po libovolném skoku do vody a
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- zná prvky dopomoci tonoucímu

bez odpočinku a známek vyčerpání uplave způsobem
znak/kraul 100/50 metrů - Libovolné plavecké obrátky
- Prvky sebezáchrany - šlapání vody, skok do neznámé
vody - Týmové hry a soutěže v prostoru bazénu - vodní
polo
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového - zařazuje pravidelně do svého pobybového režimu
- zdravotní tělesná výchova - zdravotně zaměřené
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže,
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
oslabením v optimálním počtu opakování
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zvládá
základní
techniku
speciálních
cvičení,
koriguje
ji
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
podle
učitele
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
- upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které je v
zrcadle, podle pokynů učitele
rozporu s jeho oslabením
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
aktivitou
reaguje v situaci úrazu spolužáka
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
zlepšení úrovně své zdatnosti
vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní - zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i
nebo vlastním svalovým oslabením
provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti
- dbá na správné dýchání
varianty osvojených pohybových her
- zná kompenzační a relaxační cviky
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
- uplatňuje zásady pohybové hygieny
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
pohybových činnostech opačné pohlaví
- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
- cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
reaguje v situaci úrazu spolužáka
- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
organizaci činnosti
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti

Učivo
- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti – tanečky, základy estetického pohybu

- tělocvičné pojmy - komunikace v TV

- bezpečnost při sportování
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pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv,
jedná v duchu fair-play
- respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

- spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích, vytváří varianty
osvojených pohybových her,
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
- zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
- zvládne přihrávky jednoruč a obouruč, driblink
- rozlišují míč na basketbal a volejbal
- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem, nacvičuje
střelbu na koš
- nacvičuje přehazovanou
- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí
se jimi
- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
- je schopen soutěžit v družstvu
- dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice
družstva a dodržovat ji
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe
družstvo
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
- zná techniku hodu kriketovým míčkem
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří - zná princip štafetového běhu
varianty osvojených pohybových her
- uběhne 400 m a 800 m
- zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, vytrvalostního
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
běhu, při běhu terénem s překážkami zvládá skok do
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
dálky
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při

- základy sportovních her-míčové hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových

- základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
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pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her

- nacvičí správnou techniku skoku z místa
- účastní se atletických závodů

- šplhá na tyči
- cvičí na žíněnce – napojované kotouly, kotouly vpřed a
vzad různým zakončením, stoj na hlavě
- provádí přitahování do výše čela na hrazdě, výmyk
- zvládá správnou techniku odrazu z můstku při cvičení
na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po dovednosti, respektuje zdravotní handicap
zlepšení úrovně své zdatnosti
- zná význam sportování pro zdraví
- dovede získat informace o pohybových aktivitách a
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná předchozími výsledky
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového - zařazuje pravidelně do svého pobybového režimu
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
oslabením v optimálním počtu opakování
- zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje ji
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
podle učitele
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
- upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které je v
zrcadle, podle pokynů učitele
rozporu s jeho oslabením
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti

- základy gymnastiky - cvičení na nářadí, s náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a
úpoly činností, her a soutěží, zásady jednání a chování

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play

- zdravotní tělesná výchova - zdravotně zaměřené
činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže,
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití

(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

ŠVP výstup
- dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,
ve vodě - adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka - zná a reaguje na smluvené
povely, gesta, signály pro organizaci činnosti používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv, jedná v duchu fair-play respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví
- spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích, vytváří
varianty osvojených pohybových her, zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy - zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti - zvládne přihrávky jednoruč a

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pohybové a sportovní aktivity -> 5. ročník -> - dodržuje pravidla bezpečnosti
při sportování v tělocvičně, na hřišti - adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka - zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci
činnosti - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv, jedná v
duchu fair-play - respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

-->

Pohybové a sportovní aktivity -> 5. ročník -> - spolupracuje při soutěžích - je
schopen soutěžit v družstvu - reprezentuje školu - umí se dohodnout na
spoluprácia jednoduché taktice družstva a dodržovat ji - je si vědom
porušení pravidel a následků pro sebe, družstvo - pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje
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obouruč, driblink - rozlišují míč na basketbal a
volejbal - učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem, nacvičuje střelbu na koš - nacvičuje
přehazovanou - zná pravidla přehazované,
malé kopané, florbalu a řídí se jimi - zná cviky
na zdokonalení obratnosti a pohotovosti - je
schopen soutěžit v družstvu - dohodne se na
spolupráci a jednoduché taktice družstva a
dodržovat ji - je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe družstvo - pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně
na ně reaguje
- zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou - zná protahovací a
napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

Závislost

-->

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Pohybové a sportovní aktivity -> 5. ročník -> - při pohybové činnosti vybírá
vždy optimální postup a techniku vzhledem ke svému bezpečí i bezpečí
svých spolužáků - zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
- vyjmenuje významné osobnosti českého a světového
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
sportu
- chápe význam sportovní činnosti pro rozvoj osobnosti
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního člověka
- má přehled o významných událostech souvisejících se
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a

Učivo
- Znalost a dodržování „pravidel“ v zájmu zdraví i
bezpečnosti vlastní i skupinové - Průběžná
sebekontrola - Významné soutěže a sportovci,
olympismus – olympijská charta - Pravidla pro pohyb v
terénu (správná chůze), zásady správného pohybu v
přírodě, zásady uplatňování pravidel bezpečnosti
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přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

6. ročník
sportem
silničního provozu (chování cyklisty)
- zná základní olympijské disciplíny, naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky
- žák jako cyklista zná a dodržuje pravidla silničního
provozu

- vystřídá se v průběhu období při vedení úvodní části
hodiny

- Sestava (strečink) pro společné a individuální
rozcvičení - Pořadový nástup a vedení úvodní části
hodiny - Individuální kompenzační posilovací cyklus

- rozvíjí schopnosti R.S.O.V. („profil žáka na začátku a na
konci „atleticko-fotbalovo-florbalového“ období)
- úvádí přesné údaje svých výkonů a zlepšením prokáže
plnění jednoduchých domácích zadání

- Komplexní testování pohybových schopností a
dovedností prostřednictvím „FIT testů“ ,atletických
disciplín, šplhu a herních činností(fotbal, florbal a
nohejbal)

- umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve
sportu, kromě znalosti též zaujímají odmítavý postoj v
praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky

- Průběžná informace o fyziologické rovnováze
organismu a prostředí zejména při zátěži - Negativa
dopingu a pozitiva endorfinů po překonání
přiměřeného stresu (příklady, pocity)
- dodržuje činnost v domluveném rámci a míře
- Informace o činnosti v tělocvičně v uvedeném
bezpečnosti
období. - Náplň rušné části hodin zaměřených na
basketbal. - Drobné pohybové hry.
- postupně zvládne potřebné dílčí dovednosti (např.stoj - Průprava profilových cviků sportovní gymnastiky
na rukou oporou o stěnu)

- pravidelně testuje úroveň síly a hodnocení gradientu
zlepšení v závislosti na dispozici, zdrav. stavu a plnění
zadaného programu

- Odstupňované dávkování posilovacích cyklů dle
ročníku a výkonnosti-dlouhodobé úkoly (zaměření na
soutěž tříd) - Kompenzační cviky
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TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu

6. ročník

- zvládne ve dvojicích kontrolní cviky s dopomocí či
záchranou

- Práce a cvičení ve dvojicích či trojicích v akrobacii a
při cvičení na hrazdě - Dopomoc a záchranabezpečnost a motivace

- zvládne pohyb s míčem, přihrávku a střelbu

- Herní činnosti jednotlivce v basketbalu-pohyb s
míčem, přihrávka, střelba - Dvojtakt

- zvládne nacvičené kontrolní prvky gymnastiky a herní
činnosti basketbalu

- Nácvik testovacích použitelných cvičení, dílčí
kompetence - z basketbalu a sportovní gymnastiky

- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře

- Použití HČJ v přípravě soutěže tříd-nácvik HČD - Hra
skupin na jeden koš

- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře
- účastní se školního turnaje, pomáhá s organizací,
rozhodováním a prezentací

- Hry OBRÁNCI-ÚTOČNÍCI,STREET BALL, hra na dva
koše MINI a celé hřiště
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jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

6. ročník

- dodržuje činnost volejbalové průpravy v domluveném
rámci a míře bezpečnosti

- Vstupní informace a ukázka volejbalových odbití HČJ - Rušná část úvodu hodiny-specifický volejbalový
pohyb s rychlým přemístěním

- předvede osvojenou nebo vlastní sestavu AE, step AE
nebo sestavu s náčiním na hudební doprovod

- Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy RG, AE, cvičení s
náčiním, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků
(dívek), tanec

- zvládá HČJ jako použitelný základ volejbalu, přiměřeně - Postupný nácvik HČJ volejbalu-odbití vrchem,
věku a vyspělosti
spodem, lob, podání - Dvojice, čtveřice, šestky Vzájemná kontrola-zpětná vazba
- zacvičí sestavy ze tří prvků (akrobacie, hrazda, kladina) - SG-nácvik prvků , hrazda akrobacie. přeskok – pro
soutěž (možnost dopomoci)

- zvládne volejbalové HČD v menším prostoru a počtu
hráčů, střídá v sále stanoviště „Volej.“-„Street“ i
přechod na „šestkovou“ hru

- Volejbal-HČD-nácvik podání-příjem, nahrávka, lob,
blok, vybírání - Herní prostor - dvě minihřiště ,street pohyb - Přechod na 9*18 hřiště - hra Šestek

- aplikuje teoretické poznatky v praxi, hraje podle
pravidel a dodržuje fair play

- Drobné hry, kinball, hry v přírodě
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TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

6. ročník

- posoudí vlastní kondiční stav a při porovnání s
druhými, bere ohled na osobní dispozice

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

- předvede správnou techniku Běžecké abecedy a na
základě použití rozvojových metod R.V.S. prokazuje
zlepšení na konci období v testu
- ve fotbale prokazuje zlepšení obratnosti ve hře

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení

- chápe součinnost v časovém stresu a v rychlostijako
podmínku sportovního úspěchu
- umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve
vlastním zájmu, tak v zájmu vztažné skupiny,
sportovního partnera, třídy, školy

- samostatně pracuje na zlepšení svých výkonů

- Kondiční testy-silové, tělocvična, vytrvalost, rychlost,
obratnost-atletika -přechod na školní hřiště (oblečení,
obutí - bezpečnost)
- Atletický rozvoj R,S,O,V - Nácvik v kombinaci s HČJ
fotbalu a hrou - malá kopaná

- Atletický čtyřboj-sprint, hod ,skok,1500m běh nácvik a soutěžní test, technika disciplín, dávkování,
běžecká abeceda jako průprava
- Nácvik štafet, vytrvalost v rychlosti- test 300 a 600
Street ball, Beach volejbal
- Závěrečné testy R,S,O,V - Olympijský den - finále MK
tříd, štafety tříd(400m),příprava oblastního závěru
soutěží a vyhodnocení celoroční soutěže tříd
(sportovní referenti-záznam)

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
- Činnosti podporující korekce zdravotních oslabení korekci zdravotních oslabení
Speciální cvičení - Všestranné rozvíjející pohybové
- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací činnosti
zdravotního oslabení
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6. ročník

související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

- zařazuje do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

ŠVP výstup
- rozvíjí schopnosti R.S.O.V. („profil žáka na

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 8. ročník -> - zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla a
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ŠVP výstup
začátku a na konci „atleticko-fotbalovoflorbalového“ období) - úvádí přesné údaje
svých výkonů a zlepšením prokáže plnění
jednoduchých domácích zadání

Závislost

- umí vysvětlit negativa návykových látek a
dopingu ve sportu, kromě znalosti též
zaujímají odmítavý postoj v praxi a působí
pozitivně na (mladší)spolužáky

-->

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
umožňující pohyb - dovede pojmenovat základní kosti a svaly - zná příčiny
nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci - dovede vysvětlit, jak tělo
získává energii - umí pojmenovat a popsat části trávicí soustavy a zná jejich
funkci - umí pojmenovat a popsat části dýchací soustavy - vysvětlí činnost
dýchací soustavy v práci a při zátěži - zná zásady první pomoci - zná složení
krve a funkci jednotlivých částí krve - zná soustavu srdce a druhy cév - umí
vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy - zná příčiny nemocí
oběhové soustavy a krve, jejich prevenci a zásady první pomoci - zná
objevitele krevních skupin - zná stavbu a funkci vylučovací soustavy - zná
příčiny onemocnění vyluč. s., jejich prevence a zásady první pomoci - zná
význam a stavbu kůže - zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich
prevence a zásady první pomoci - zná stavbu nervové soustavy - umí popsat
činnost nervové soustavy na základě reflexů - umí popsat části mozku a
jejich význam - zná příčiny nemocí nerv. s., jejich prevence a zásady první
pomoci - zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí
- zná zásluhy J.E.Purkyně na vnímání světla a činnost oka - zná příčiny
nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci - zná nejdůležitější hormony
lidského těla a jejich vliv na řízení lidského organismu - umí popsat stavu a
funkci mužské a ženské pohlavní soustavy - vysvětlí způsob oplození - zná
nebezpečí přenosu pohlavních chorob
Přírodopis -> 8. ročník -> - umí popsat zdravý životní styl - dovede vysvětlit
působení škodlivých látek na organismus a jejich základní druhy

7. ročník






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




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
- vyjmenuje významné osobnosti českého a světového
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
sportu
- chápe význam sportovní činnosti pro rozvoj osobnosti
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního člověka
- má přehled o významných událostech souvisejících se
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
sportem
přizpůsobí jim svou činnost
- zná základní olympijské disciplíny, naplňuje ve školních
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
podmínkách základní olympijské myšlenky
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
- žák jako cyklista zná a dodržuje pravidla silničního
časopisů, uživatele internetu
provozu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- vystřídá se v průběhu období při vedení úvodní části
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
hodiny
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- rozvíjí schopnosti R.S.O.V. („profil žáka na začátku a na
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
konci „atleticko-fotbalovo-florbalového“ období)
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
- úvádí přesné údaje svých výkonů a zlepšením prokáže
plnění jednoduchých domácích zadání
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
- umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
sportu, kromě znalosti též zaujímají odmítavý postoj v
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky
ovzduší

Učivo
- Znalost a dodržování „pravidel“ v zájmu zdraví i
bezpečnosti vlastní i skupinové - Průběžná
sebekontrola - Významné soutěže a sportovci,
olympismus – olympijská charta - Pravidla pro pohyb v
terénu (správná chůze), zásady správného pohybu v
přírodě, zásady uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu (chování cyklisty)

- Sestava (strečink) pro společné a individuální
rozcvičení - Pořadový nástup a vedení úvodní části
hodiny - Individuální kompenzační posilovací cyklus

- Komplexní testování pohybových schopností a
dovedností prostřednictvím „FIT testů“ ,atletických
disciplín, šplhu a herních činností(fotbal, florbal a
nohejbal)
- Průběžná informace o fyziologické rovnováze
organismu a prostředí zejména při zátěži - Negativa
dopingu a pozitiva endorfinů po překonání
přiměřeného stresu (příklady, pocity)
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

7. ročník
- dodržuje činnost v domluveném rámci a míře
bezpečnosti

- Informace o činnosti v tělocvičně v uvedeném
období. - Náplň rušné části hodin zaměřených na
basketbal. - Drobné pohybové hry.
- postupně zvládne potřebné dílčí dovednosti (např.stoj - Průprava profilových cviků sportovní gymnastiky
na rukou oporou o stěnu)

- pravidelně testuje úroveň síly a hodnocení gradientu
zlepšení v závislosti na dispozici, zdrav. stavu a plnění
zadaného programu

- Odstupňované dávkování posilovacích cyklů dle
ročníku a výkonnosti-dlouhodobé úkoly (zaměření na
soutěž tříd) - Kompenzační cviky

- zvládne ve dvojicích kontrolní cviky s dopomocí či
záchranou

- Práce a cvičení ve dvojicích či trojicích v akrobacii a
při cvičení na hrazdě - Dopomoc a záchranabezpečnost a motivace

- zvládne pohyb s míčem, přihrávku a střelbu

- Herní činnosti jednotlivce v basketbalu-pohyb s
míčem, přihrávka, střelba - Dvojtakt

- zvládne nacvičené kontrolní prvky gymnastiky a herní
činnosti basketbalu

- Nácvik testovacích použitelných cvičení, dílčí
kompetence - z basketbalu a sportovní gymnastiky
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

7. ročník
- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře

- Použití HČJ v přípravě soutěže tříd-nácvik HČD - Hra
skupin na jeden koš

- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře
- účastní se školního turnaje, pomáhá s organizací,
rozhodováním a prezentací

- Hry OBRÁNCI-ÚTOČNÍCI,STREET BALL, hra na dva
koše MINI a celé hřiště

- dodržuje činnost volejbalové průpravy v domluveném
rámci a míře bezpečnosti

- Vstupní informace a ukázka volejbalových odbití HČJ - Rušná část úvodu hodiny-specifický volejbalový
pohyb s rychlým přemístěním

- předvede osvojenou nebo vlastní sestavu AE, step AE
nebo sestavu s náčiním na hudební doprovod

- Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy RG, AE, cvičení s
náčiním, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků
(dívek), tanec

- zvládá HČJ jako použitelný základ volejbalu, přiměřeně - Postupný nácvik HČJ volejbalu-odbití vrchem,
věku a vyspělosti
spodem, lob, podání - Dvojice, čtveřice, šestky Vzájemná kontrola-zpětná vazba
- zacvičí sestavy ze tří prvků (akrobacie, hrazda, kladina) - SG-nácvik prvků , hrazda akrobacie. přeskok – pro
soutěž (možnost dopomoci)
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7. ročník

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

- zvládne volejbalové HČD v menším prostoru a počtu
hráčů, střídá v sále stanoviště „Volej.“-„Street“ i
přechod na „šestkovou“ hru

- Volejbal-HČD-nácvik podání-příjem, nahrávka, lob,
blok, vybírání - Herní prostor - dvě minihřiště ,street pohyb - Přechod na 9*18 hřiště - hra Šestek

- aplikuje teoretické poznatky v praxi, hraje podle
pravidel a dodržuje fair play

- Drobné hry, kinball, hry v přírodě

- posoudí vlastní kondiční stav a při porovnání s
druhými, bere ohled na osobní dispozice

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

- předvede správnou techniku Běžecké abecedy a na
základě použití rozvojových metod R.V.S. prokazuje
zlepšení na konci období v testu
- ve fotbale prokazuje zlepšení obratnosti ve hře

- Kondiční testy-silové, tělocvična, vytrvalost, rychlost,
obratnost-atletika -přechod na školní hřiště (oblečení,
obutí - bezpečnost)
- Atletický rozvoj R,S,O,V - Nácvik v kombinaci s HČJ
fotbalu a hrou - malá kopaná

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

- chápe součinnost v časovém stresu a v rychlostijako
podmínku sportovního úspěchu

- samostatně pracuje na zlepšení svých výkonů

- Atletický čtyřboj-sprint, hod ,skok,1500m běh nácvik a soutěžní test, technika disciplín, dávkování,
běžecká abeceda jako průprava
- Nácvik štafet, vytrvalost v rychlosti- test 300 a 600
Street ball, Beach volejbal
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7. ročník

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

- umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve
vlastním zájmu, tak v zájmu vztažné skupiny,
sportovního partnera, třídy, školy

- Závěrečné testy R,S,O,V - Olympijský den - finále MK
tříd, štafety tříd(400m),příprava oblastního závěru
soutěží a vyhodnocení celoroční soutěže tříd
(sportovní referenti-záznam)

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
- Činnosti podporující korekce zdravotních oslabení korekci zdravotních oslabení
Speciální cvičení - Všestranné rozvíjející pohybové
- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací činnosti
zdravotního oslabení
- zařazuje do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
- vyjmenuje významné osobnosti českého a světového
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
sportu
- chápe význam sportovní činnosti pro rozvoj osobnosti
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního člověka
- má přehled o významných událostech souvisejících se
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
sportem
přizpůsobí jim svou činnost
- zná základní olympijské disciplíny, naplňuje ve školních
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
podmínkách základní olympijské myšlenky
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
- žák jako cyklista zná a dodržuje pravidla silničního
časopisů, uživatele internetu
provozu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- vystřídá se v průběhu období při vedení úvodní části
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
hodiny
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- rozvíjí schopnosti R.S.O.V. („profil žáka na začátku a na
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
konci „atleticko-fotbalovo-florbalového“ období)
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
- úvádí přesné údaje svých výkonů a zlepšením prokáže

Učivo
- Znalost a dodržování „pravidel“ v zájmu zdraví i
bezpečnosti vlastní i skupinové - Průběžná
sebekontrola - Významné soutěže a sportovci,
olympismus – olympijská charta - Pravidla pro pohyb v
terénu (správná chůze), zásady správného pohybu v
přírodě, zásady uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu (chování cyklisty)

- Sestava (strečink) pro společné a individuální
rozcvičení - Pořadový nástup a vedení úvodní části
hodiny - Individuální kompenzační posilovací cyklus

- Komplexní testování pohybových schopností a
dovedností prostřednictvím „FIT testů“ ,atletických
disciplín, šplhu a herních činností(fotbal, florbal a
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TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními

8. ročník
plnění jednoduchých domácích zadání

nohejbal)

- umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve
sportu, kromě znalosti též zaujímají odmítavý postoj v
praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky

- Průběžná informace o fyziologické rovnováze
organismu a prostředí zejména při zátěži - Negativa
dopingu a pozitiva endorfinů po překonání
přiměřeného stresu (příklady, pocity)
- dodržuje činnost v domluveném rámci a míře
- Informace o činnosti v tělocvičně v uvedeném
bezpečnosti
období. - Náplň rušné části hodin zaměřených na
basketbal. - Drobné pohybové hry.
- postupně zvládne potřebné dílčí dovednosti (např.stoj - Průprava profilových cviků sportovní gymnastiky
na rukou oporou o stěnu)

- pravidelně testuje úroveň síly a hodnocení gradientu
zlepšení v závislosti na dispozici, zdrav. stavu a plnění
zadaného programu

- Odstupňované dávkování posilovacích cyklů dle
ročníku a výkonnosti-dlouhodobé úkoly (zaměření na
soutěž tříd) - Kompenzační cviky

- zvládne ve dvojicích kontrolní cviky s dopomocí či
záchranou

- Práce a cvičení ve dvojicích či trojicích v akrobacii a
při cvičení na hrazdě - Dopomoc a záchranabezpečnost a motivace

- zvládne pohyb s míčem, přihrávku a střelbu

- Herní činnosti jednotlivce v basketbalu-pohyb s
míčem, přihrávka, střelba - Dvojtakt

- zvládne nacvičené kontrolní prvky gymnastiky a herní

- Nácvik testovacích použitelných cvičení, dílčí
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a

8. ročník
činnosti basketbalu

kompetence - z basketbalu a sportovní gymnastiky

- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře

- Použití HČJ v přípravě soutěže tříd-nácvik HČD - Hra
skupin na jeden koš

- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře
- účastní se školního turnaje, pomáhá s organizací,
rozhodováním a prezentací

- Hry OBRÁNCI-ÚTOČNÍCI,STREET BALL, hra na dva
koše MINI a celé hřiště

- dodržuje činnost volejbalové průpravy v domluveném
rámci a míře bezpečnosti

- Vstupní informace a ukázka volejbalových odbití HČJ - Rušná část úvodu hodiny-specifický volejbalový
pohyb s rychlým přemístěním

- předvede osvojenou nebo vlastní sestavu AE, step AE
nebo sestavu s náčiním na hudební doprovod

- Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy RG, AE, cvičení s
náčiním, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků
(dívek), tanec

- zvládá HČJ jako použitelný základ volejbalu, přiměřeně - Postupný nácvik HČJ volejbalu-odbití vrchem,
věku a vyspělosti
spodem, lob, podání - Dvojice, čtveřice, šestky -
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

8. ročník
Vzájemná kontrola-zpětná vazba
- zacvičí sestavy ze tří prvků (akrobacie, hrazda, kladina) - SG-nácvik prvků , hrazda akrobacie. přeskok – pro
soutěž (možnost dopomoci)

- zvládne volejbalové HČD v menším prostoru a počtu
hráčů, střídá v sále stanoviště „Volej.“-„Street“ i
přechod na „šestkovou“ hru

- Volejbal-HČD-nácvik podání-příjem, nahrávka, lob,
blok, vybírání - Herní prostor - dvě minihřiště ,street pohyb - Přechod na 9*18 hřiště - hra Šestek

- aplikuje teoretické poznatky v praxi, hraje podle
pravidel a dodržuje fair play

- Drobné hry, kinball, hry v přírodě

- posoudí vlastní kondiční stav a při porovnání s
druhými, bere ohled na osobní dispozice

- Kondiční testy-silové, tělocvična, vytrvalost, rychlost,
obratnost-atletika -přechod na školní hřiště (oblečení,
obutí - bezpečnost)
- Atletický rozvoj R,S,O,V - Nácvik v kombinaci s HČJ
fotbalu a hrou - malá kopaná

- předvede správnou techniku Běžecké abecedy a na
základě použití rozvojových metod R.V.S. prokazuje
zlepšení na konci období v testu
- ve fotbale prokazuje zlepšení obratnosti ve hře
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8. ročník

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

- samostatně pracuje na zlepšení svých výkonů

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

- chápe součinnost v časovém stresu a v rychlostijako
podmínku sportovního úspěchu
- umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve
vlastním zájmu, tak v zájmu vztažné skupiny,
sportovního partnera, třídy, školy

- Atletický čtyřboj-sprint, hod ,skok,1500m běh nácvik a soutěžní test, technika disciplín, dávkování,
běžecká abeceda jako průprava
- Nácvik štafet, vytrvalost v rychlosti- test 300 a 600
Street ball, Beach volejbal
- Závěrečné testy R,S,O,V - Olympijský den - finále MK
tříd, štafety tříd(400m),příprava oblastního závěru
soutěží a vyhodnocení celoroční soutěže tříd
(sportovní referenti-záznam)

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
- Činnosti podporující korekce zdravotních oslabení korekci zdravotních oslabení
Speciální cvičení - Všestranné rozvíjející pohybové
- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací činnosti
zdravotního oslabení
- zařazuje do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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8. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
- vyjmenuje významné osobnosti českého a světového
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
sportu
- chápe význam sportovní činnosti pro rozvoj osobnosti
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního člověka
- má přehled o významných událostech souvisejících se
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
sportem
přizpůsobí jim svou činnost
- zná základní olympijské disciplíny, naplňuje ve školních
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
podmínkách základní olympijské myšlenky
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
- žák jako cyklista zná a dodržuje pravidla silničního
časopisů, uživatele internetu

Učivo
- Znalost a dodržování „pravidel“ v zájmu zdraví i
bezpečnosti vlastní i skupinové - Průběžná
sebekontrola - Významné soutěže a sportovci,
olympismus – olympijská charta - Pravidla pro pohyb v
terénu (správná chůze), zásady správného pohybu v
přírodě, zásady uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu (chování cyklisty)
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a

9. ročník
provozu

- vystřídá se v průběhu období při vedení úvodní části
hodiny

- Sestava (strečink) pro společné a individuální
rozcvičení - Pořadový nástup a vedení úvodní části
hodiny - Individuální kompenzační posilovací cyklus

- rozvíjí schopnosti R.S.O.V. („profil žáka na začátku a na
konci „atleticko-fotbalovo-florbalového“ období)
- úvádí přesné údaje svých výkonů a zlepšením prokáže
plnění jednoduchých domácích zadání

- Komplexní testování pohybových schopností a
dovedností prostřednictvím „FIT testů“ ,atletických
disciplín, šplhu a herních činností(fotbal, florbal a
nohejbal)

- umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve
sportu, kromě znalosti též zaujímají odmítavý postoj v
praxi a působí pozitivně na (mladší)spolužáky

- Průběžná informace o fyziologické rovnováze
organismu a prostředí zejména při zátěži - Negativa
dopingu a pozitiva endorfinů po překonání
přiměřeného stresu (příklady, pocity)
- dodržuje činnost v domluveném rámci a míře
- Informace o činnosti v tělocvičně v uvedeném
bezpečnosti
období. - Náplň rušné části hodin zaměřených na
basketbal. - Drobné pohybové hry.
- postupně zvládne potřebné dílčí dovednosti (např.stoj - Průprava profilových cviků sportovní gymnastiky
na rukou oporou o stěnu)

- pravidelně testuje úroveň síly a hodnocení gradientu
zlepšení v závislosti na dispozici, zdrav. stavu a plnění
zadaného programu

- Odstupňované dávkování posilovacích cyklů dle
ročníku a výkonnosti-dlouhodobé úkoly (zaměření na
soutěž tříd) - Kompenzační cviky

- zvládne ve dvojicích kontrolní cviky s dopomocí či
záchranou

- Práce a cvičení ve dvojicích či trojicích v akrobacii a
při cvičení na hrazdě - Dopomoc a záchrana-
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

9. ročník
bezpečnost a motivace

- zvládne pohyb s míčem, přihrávku a střelbu

- Herní činnosti jednotlivce v basketbalu-pohyb s
míčem, přihrávka, střelba - Dvojtakt

- zvládne nacvičené kontrolní prvky gymnastiky a herní
činnosti basketbalu

- Nácvik testovacích použitelných cvičení, dílčí
kompetence - z basketbalu a sportovní gymnastiky

- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře

- Použití HČJ v přípravě soutěže tříd-nácvik HČD - Hra
skupin na jeden koš

- předvádí získané návyky a dovednosti ve hře
- účastní se školního turnaje, pomáhá s organizací,
rozhodováním a prezentací

- Hry OBRÁNCI-ÚTOČNÍCI,STREET BALL, hra na dva
koše MINI a celé hřiště
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,

9. ročník
- dodržuje činnost volejbalové průpravy v domluveném
rámci a míře bezpečnosti

- Vstupní informace a ukázka volejbalových odbití HČJ - Rušná část úvodu hodiny-specifický volejbalový
pohyb s rychlým přemístěním

- předvede osvojenou nebo vlastní sestavu AE, step AE
nebo sestavu s náčiním na hudební doprovod

- Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy RG, AE, cvičení s
náčiním, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků
(dívek), tanec

- zvládá HČJ jako použitelný základ volejbalu, přiměřeně - Postupný nácvik HČJ volejbalu-odbití vrchem,
věku a vyspělosti
spodem, lob, podání - Dvojice, čtveřice, šestky Vzájemná kontrola-zpětná vazba
- zacvičí sestavy ze tří prvků (akrobacie, hrazda, kladina) - SG-nácvik prvků , hrazda akrobacie. přeskok – pro
soutěž (možnost dopomoci)

- zvládne volejbalové HČD v menším prostoru a počtu
hráčů, střídá v sále stanoviště „Volej.“-„Street“ i
přechod na „šestkovou“ hru

- Volejbal-HČD-nácvik podání-příjem, nahrávka, lob,
blok, vybírání - Herní prostor - dvě minihřiště ,street pohyb - Přechod na 9*18 hřiště - hra Šestek

- aplikuje teoretické poznatky v praxi, hraje podle
pravidel a dodržuje fair play

- Drobné hry, kinball, hry v přírodě
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organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

9. ročník
- posoudí vlastní kondiční stav a při porovnání s
druhými, bere ohled na osobní dispozice

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

- předvede správnou techniku Běžecké abecedy a na
základě použití rozvojových metod R.V.S. prokazuje
zlepšení na konci období v testu
- ve fotbale prokazuje zlepšení obratnosti ve hře

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

- chápe součinnost v časovém stresu a v rychlostijako
podmínku sportovního úspěchu
- umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve
vlastním zájmu, tak v zájmu vztažné skupiny,
sportovního partnera, třídy, školy

- samostatně pracuje na zlepšení svých výkonů

- Kondiční testy-silové, tělocvična, vytrvalost, rychlost,
obratnost-atletika -přechod na školní hřiště (oblečení,
obutí - bezpečnost)
- Atletický rozvoj R,S,O,V - Nácvik v kombinaci s HČJ
fotbalu a hrou - malá kopaná

- Atletický čtyřboj-sprint, hod ,skok,1500m běh nácvik a soutěžní test, technika disciplín, dávkování,
běžecká abeceda jako průprava
- Nácvik štafet, vytrvalost v rychlosti- test 300 a 600
Street ball, Beach volejbal
- Závěrečné testy R,S,O,V - Olympijský den - finále MK
tříd, štafety tříd(400m),příprava oblastního závěru
soutěží a vyhodnocení celoroční soutěže tříd
(sportovní referenti-záznam)

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
- Činnosti podporující korekce zdravotních oslabení korekci zdravotních oslabení
Speciální cvičení - Všestranné rozvíjející pohybové
- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací činnosti
zdravotního oslabení
- zařazuje do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením
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9. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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5.19 Pracovní činnosti
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Pracovní činnosti

Člověk a svět práce
Pracovní činnosti patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Tento obor zahrnuje široké spektrum
pracovních činností a technologií, které vedou žáky k získávání základních uživatelských dovedností
v různých oborech lidské činnosti a přispívají k vytváření životní a profesní orientace žáků. Pracovní činnosti
vychází z konkrétních životních situací. Žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou
v rozmanitých podobách a širších souvislostech. Oblast se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a
návyky důležité pro uplatnění člověka v dalším životě a společnosti. Je založena na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu na 1. stupni
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku jednu hodinu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Předmět je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
Práce s drobným materiálem.
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. Poznávají vlastnosti materiálů,
funkci a využití pracovních pomůcek a materiálů, osvojují si jednoduché pracovní postupy a organizaci
práce, seznamují se s lidovými zvyky, tradicemi a řemesly.
Konstrukční činnosti.
Žáci pracují se stavebnicemi (plošnými, prostorovými a konstrukčními), sestavují modely, pracují
s návodem, předlohou a jednoduchým náčrtem.
Pěstitelské práce.
Žáci se seznamují se se základními podmínkami pro pěstování rostlin, učí se pečovat o nenáročné rostliny,
pěstují rostliny ze semen, pozorují přírodu, zaznamenávají a hodnotí výsledky pozorování.

425

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Pracovní činnosti
Příprava pokrmů.
Žáci se učí připravovat pokrmy, seznamují se s pravidly správného stolování, připravují tabuli pro
jednoduché stolování.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu na 2. stupni
V šestém ročníku se předmět rozděluje na Pěstitelské práce a Práce s technickými materiály. V sedmém
ročníku se předmět rozděluje na Využití digitálních technologií a Přípravu pokrmů. V osmém ročníku je
náplní předmětu Finanční gramotnost, v devátém Profesní kariéra.
Pěstitelské práce - 6. ročník
Vyučovací předmět Pracovní činnosti – pěstitelské práce je zařazen jako povinný předmět v 6. ročníku,
výuka probíhá 1 hodinu za 14 dní. Výuka probíhá v odborné učebně, v areálu školy a popřípadě ve třídách.
Vzdělávací obsah je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí plánovat,
organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu, osvojují si základní pracovní dovednosti a
návyky a jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Vzdělávání v této
vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k pozitivnímu
vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, k osvojení základních
pracovních dovedností a návyků, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a
pomůcek při práci, k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a
vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku, k chápání práce
a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, k chápání hodnot ve vztahu k práci člověka, životnímu
prostředí a k osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu
vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci.
Práce s technickými materiály - 6. ročník
Vyučovací předmět Pracovní činnosti – Práce s technickými materiály se vyučuje jako samostatný předmět
v 6. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina za 14 dní. Výuka probíhá v odborné učebně dílen nebo
v kmenových třídách.
Žák v předmětu získá základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, zejména při
ručním opracování materiálu. Osvojí si správnou volbu a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek
při práci, práci s dostupnou mechanizací a technikou. Při pracovní činnosti žák uplatňuje zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce, základy organizace, plánování práce a technologické
kázně. Získá pozitivní vztah k práci a odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě. Orientuje se
v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a dušení práce, osvojí si potřebné poznatky a dovednosti
významné pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci.
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Příprava pokrmů - 7. ročník
Vyučovací předmět Pracovní činnosti – příprava pokrmů je zařazen jako povinný předmět v 7. ročníku,
výuka probíhá 1 hodinu za 14 dní. Výuka probíhá v odborné učebně – kuchyně. Vzdělávání v této vzdělávací
oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k pozitivnímu vztahu
k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, k osvojení základních pracovních
dovedností a návyků, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů a pomůcek při práci,
k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při
pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku, k chápání práce a pracovní činnosti
jako příležitosti k seberealizaci, k osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost
uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci.
Využití digitálních technologií - 7. ročník
Vyučovací předmět Pracovní činnosti – využití digitálních technologií je zařazen jako povinný předmět v 7.
ročníku. V ýuka probíhá 1x za 14 dní jednu vyučovací hodinu v odborné učebně informatiky. Žáci jsou
vedeni k základním bezpečnostním pravidlům pro práci s digitální technikou. Dále jsou vedeni k praktické
dovednosti připojování a instalaci jednotlivých periferních zařízení. Žákům je objasněna problematika
bezdrátových technologií (mobilní technologie), je jim zároveň vysvětleno, jak mají tento typ technologie
správně používat. Žák se prezentuje vlastními pracemi vytvořenými pomocí počítačových programů pro
zpracování hlasových a grafických informací.
Finanční gramotnost - 8. ročník
Vyučovací předmět Pracovní činnosti – Finanční gramotnost se vyučuje jako povinný předmět v 8. ročníku
s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Výuka probíhá v odborné učebně informační technologie nebo
v kmenových třídách. Finanční gramotnost se prolíná v mnoha oblastech s Výchovou k občanství a úzce
spolupracuje s předmětem Matematika.
Předmět Finanční gramotnost je založen na praktickém seznámení se s finanční a ekonomickou oblastí
lidského života. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi nutnými pro jeho zapojení do aktivního
života. Tyto znalosti mu umožňují zvládat nástrahy finančních pastí. Orientovat se v základních pojmech
užívaných v platební sféře. Učí žáka hospodařit s vlastními financemi, což je předpoklad pro jeho úspěšný
vstup do reálného života. Rozvíjí jeho orientaci ve světě financí i vlastní finanční odpovědnost. Vzdělávání
v dané oblasti směřuje tedy k chápání finanční gramotnosti jako důležité náležitosti odpovědného života,
vede k rozvíjení pozitivního vztahu ke správnému formování financí, k orientaci v problematice peněz a cen
a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci,
k samostatnému kritickému uvažování o smyslech finančních produktů, k rozvíjení zájmu o současnou
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Pracovní činnosti
problematiku finančních produktů, k utváření pozitivního hodnotového systému, k upevnění základních
matematických úkonů využívaných v peněžnictví, k odhalování souvislostí v peněžních praktikách a jejich
vlivu na člověka, k rozlišování adekvátních cen a cenových klamavých praktik na spotřebitele, k uvědomění
základních práv spotřebitele a z toho plynoucí základní právní vědomí, k uvědomění si nástrah dluhů a
dluhových pastí, k rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících osobní finance, k uvědomění si principu
úroků a úvěrů, k seznámení se s úvěrovými podvody a k používání vhodných myšlenek a argumentace
k získání finanční nezávislosti.
Profesní kariéra - 9. ročník
Vyučovací předmět Profesní kariéra je zařazen jako povinný předmět do 9. ročníku pro třídy s/bez
rozšířené výuky jazyků s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě, knihovně, ve
veřejných prostranstvích mimo školu, na Úřadu práce, v prostorách určených k prezentaci škol a
v učebnách s interaktivní tabulí.
Předmět Profesní kariéra vede k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáků, orientaci ve
významných okolnostech pracovního života, k utváření vztahu žáků ke skutečnosti a hodnotám, formuje
vnitřní prostoj žáků k profesní orientaci, formuje vědomí odpovědnosti za vlastní život, vede
k sebepoznávání.
Žáci jsou na vysvědčení a výpisech z vysvědčení hodnoceni z předmětu s konkrétním názvem Profesní
kariéra. V dokumentaci a na vysvědčení se již neuvádí název Pracovní činnosti.



Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Ž8k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - si osvojuje základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, používá vhodné nástroje,
kompetence žáků
nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
- používá různé materiály
- sleduje svůj pokrok
- propojuje věci v širších souvislostech
- vyhledává a třídí informace a využívá je v praktickém životě
- plánuje si, organizuje a řídí vlastní učení
- vytváří si pozitivní vztah k učení, snaží se prostřednictvím učení zdokonalit
- kriticky zhodnotí své výsledky při osvojování si nových poznatků a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů:
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Žák:
- přemýšlí o vzniklých problémech při tvůrčí činnosti a snaží se je řešit
- při činnosti využívá vlastní zkušenosti
- samostatně i v rámci skupiny řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
- je schopen obhájit svůj názor
- ověřuje si prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje
Kompetence komunikativní:
Žák:
- rozšiřuje svoji slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, popisuje postup práce
- užívá správnou terminologii
- souvisle formuluje své myšlenky při ústním projevu
- využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci
- naslouchá promluvám druhých, účinně se zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje v rámci skupiny, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel práce v týmu,
na základě poznání nebo přijetí nové role v
pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými
lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidskýchvztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni
požádá
- přispívá k diskusi v rámci skupiny
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém
Kompetence občanské:
Ž8k:
- respektuje odlišné názory lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a poskytuje podle svých možností účinnou pomoc
- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
- chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
Kompetence pracovní:
Žák:
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- používá bezpečně a účinně nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany
životního prostředí
- využívá znalosti a zkušenosti získané v zájmu vlastního rozvoje
Pracovní činnosti

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá
předměty z tradičních i netradičních materiálů
papír
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy - vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
- navléká, aranžuje, třídí při sběru přírodní materiál
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
- stříhá textil a nalepuje textilii
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti - sestavuje stavebnicové prvky
při práci se stavebnicemi
- montuje a demontuje stavebnici
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a - pečuje o pokojové květiny - otírání listů, zalévání
zhodnotí výsledky pozorování
- pozoruje přírodu-kalendář přírody
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
- správně stoluje a rozeznává vhodné společenské
chování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Učivo
- práce s drobným materiálem – papír, přírodniny,
textil, karton - pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití - jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce - lidové zvyky, tradice, řemesla

- stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)
sestavování modelů - konstrukční činnosti
- pěstování pokojových rostlin

- základní vybavení kuchyně - jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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1. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

ŠVP výstup
- správně stoluje a rozeznává vhodné
společenské chování
- pečuje o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání - pozoruje přírodu-kalendář přírody
- pečuje o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání - pozoruje přírodu-kalendář přírody

Závislost
-->
-->
<--

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 3. ročník -> - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
Prvouka -> 1. ročník -> - pojmenuje odlišnosti rostlin, hub a živočichů - uvádí
příklady rostlin, hub a živočichů
Prvouka -> 1. ročník -> - pojmenuje odlišnosti rostlin, hub a živočichů - uvádí
příklady rostlin, hub a živočichů
2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
předměty z tradičních i netradičních materiálů
papír
práce - práce s drobným materiálem - papír, karton,
přírodniny, textil - nácvik zadního stehu na čtvrtce
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy - vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
- navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru
přírodní materiál
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
- navléká jehlu, udělat uzel, stříhat textil
- naučí se zadní steh
- přišívá knoflíky
- slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
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2. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

- sestavuje stavebnicové prvky
- montuje a demontuje stavebnici
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
- zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání, kypření
- zaseje semena
- provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí
výsledky pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny
- chová se vhodně při stolování
- připraví tabuli pro jednoduché stolování

- konstrukční činnosti - stavebnice (plošné,
prostorové, konstrukční), sestavování modelů - práce s
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
- základní podmínky pro pěstování rostlin, výživa
rostlin, osivo - pěstování rostlin ze semen v místnosti

- základní vybavení kuchyně - jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

ŠVP výstup
- zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření - zaseje semena
- provádí pozorování přírody, zaznamenává a
zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o
nenáročné rostliny

Závislost
<--

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 2. ročník -> - pojmenuje základní znaky rostlin, hub a živočichů

3. ročník



Kompetence k učení
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3. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
- mačká, trhá, lepí, polepuje, stříhá, vystřihuje, překládá
předměty z tradičních i netradičních materiálů
a skládá papír
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy - vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
- navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru
přírodní materiál
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
- navléká jehlu, udělá uzel, stříhá textil
- naučí se zadní steh
- přišívá knoflíky
- slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti - sestavuje stavebnicové prvky
při práci se stavebnicemi
- montuje a demontuje stavebnici
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a - zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů,
zhodnotí výsledky pozorování
zalévání, kypření, zaseje semena
- provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
výsledky pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
- chová se vhodně při stolování
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Učivo
- práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálů,
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků - papír a karton - přírodniny - textil - nácvik
zadního stehu na čtvrtce

- konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi
(sestavování modelů) - práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
- základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, výživa rostlin, osivo - pěstování rostlin ze
semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření, zelenina) - pěstování pokojových
rostlin
- základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin,
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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3. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

ŠVP výstup
- mačká, trhá, lepí, polepuje, stříhá,
vystřihuje, překládá a skládá papír - vytváří
jednoduché prostorové tvary z papíru navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí
při sběru přírodní materiál - pracuje podle
slovního návodu nebo předlohy - navléká
jehlu, udělá uzel, stříhá textil - naučí se zadní
steh - přišívá knoflíky - slepí textilii, vyrobí
jednoduchý textilní výrobek
- zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření, zaseje semena
- provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o
nenáročné rostliny
- sestavuje stavebnicové prvky - montuje a
demontuje stavebnici - zvládá elementární
dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

Závislost
-->

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 3. ročník -> rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

<--

Prvouka -> 3. ročník -> - roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků - uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

<--

Matematika -> 3. ročník -> rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní útvary
– modely, porovná velikost útvarů, odhaduje a měří délku úsečky, rozezná,
popíše jednoduchá tělesa, nachází v realitě rovinné útvary a tělesa

4. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů

434

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Pracovní činnosti

4. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi - trhá, lepí, stříhá, mačká, různý materiál a vytváří podle
a postupy na základě své představivosti různé výrobky své představivosti výrobky
z daného materiálu
- seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým lidových tradic
- vybírá vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a vzhledem k použitému materiálu
- seznámí se s různými druhy stehu
náčiní vzhledem k použitému materiálu
- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
úrazu (dle svých schopností a možností)
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
- montuje a demontuje stavebnice
jednoduchou montáž a demontáž
- využívá slovního návodu, předlohy, jednoduchého
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu při sestavování
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
jednoduchého náčrtu
poskytuje první pomoc při úrazu (dle svých schopností a
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
možností)
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
- zná základy péče o pokojové květiny
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
- zná rozdíl mezi setím a sázením
- zná množení rostlin odnožemi a řízkováním
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
- zvolí podle druhu pěstitelských činností správné
pokojové i jiné rostliny
pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné
správné pomůcky, nástroje a náčiní
rostliny
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
práce; poskytne první pomoc při úrazu
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně - poznává technické vybavení v kuchyni
- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

Učivo
- práce s drobným materiálem (papír a karton,
přírodniny, textil), vlastnosti materiálu, funkce a
využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché
pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

- konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi
(plošnými, konstrukčními, prostorovými) - práce s
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

- pěstitelské činnosti-základní podmínky pro pěstování
rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin
ze semen v místnosti

- příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr
a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla
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4. ročník

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

kuchyně
správného stolování
- zná pravidla správného stolování a společenského
chování
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých schopností a
možností) udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- trhá, lepí, stříhá, mačká, různý materiál a
vytváří podle své představivosti výrobky seznámí se při činnosti s různým materiálem s
prvky lidových tradic - vybírá vhodné
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu - seznámí se
s různými druhy stehu - udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu (dle svých schopností a možností)
- zná základy péče o pokojové květiny - zná
rozdíl mezi setím a sázením - zná množení
rostlin odnožemi a řízkováním - zvolí podle

Závislost
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodověda -> 4. ročník -> - roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

Přírodověda -> 4. ročník -> - umí rozlišit některé rostliny podle diakritických
znaků. - rozlišuje základní orgány rostlin.
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druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní - ošetřuje a
pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné
rostliny - dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu
- trhá, lepí, stříhá, mačká, různý materiál a
vytváří podle své představivosti výrobky seznámí se při činnosti s různým materiálem s
prvky lidových tradic - vybírá vhodné
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu - seznámí se
s různými druhy stehu - udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu (dle svých schopností a možností)

Závislost

<--

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Matematika -> 4. ročník -> narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, trojúhelník, obdélník, kružnici)

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
a postupy na základě své představivosti různé výrobky na základě své představivosti různé výrobky z daného
z daného materiálu
materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým - seznámí se se základy aranžování a využití samorostů
- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem s
materiálem prvky lidových tradic

Učivo
- práce s drobným materiálem (papír a karton,
přírodniny, textil, drát, folie)- vlastnosti materiálu,
funkce a využití pracovních pomůcek a
nástrojů,jednoduché pracovní postupy,využití tradic a
lidových zvyků
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5. ročník

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

prvky lidových tradic
- seznámí se s tkaním, háčkováním a volí vhodná
nástroje podle použitého materiálu
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých schopností a
možností)
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
- montuje a demontuje stavebnici
jednoduchou montáž a demontáž
- dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, - umí pracovat podle slovního návodu, předlohy nebo
jednoduchého schématu
jednoduchého náčrtu
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých schopností a
práce, poskytne první pomoc při úrazu
možností)
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
- zná základy péče o pokojové květiny
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
- zná rozdíl mezi setím a sázením
- zná množení rostlin odnožemi a řízkováním
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
- seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako
pokojové i jiné rostliny
drogy, s alergiemi na rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
správné pomůcky, nástroje a náčiní
vede pěstitelské činnosti a pozorování ošetřuje a
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny
práce; poskytne první pomoc při úrazu
- zvolí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a nářadí
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých schopností a
možností)
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně - orientuje se v základním technickém vybavení
kuchyně, poznává přístroje
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
i teplé kuchyně
společenského chování
- dodržuje pravidla správného stolování a
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
společenského chování
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
- udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch, dodržuje
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první

- konstrukční činnosti - práce se stavebnicí (plošnými,
konstrukčními, prostorovými) - práce s návodem práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem

- základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, výživa rostlin, osivo, pěstování pokojových
rostlin - pěstování rostlin ze semen v místnosti rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

- příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně,
historie a význam kuchyňské techniky, výběr, nákup a
skladování potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
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5. ročník
pomoc i při úrazu v kuchyni
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu - seznámí se se
základy aranžování a využití samorostů využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem s prvky lidových tradic - seznámí
se s tkaním, háčkováním a volí vhodná
nástroje podle použitého materiálu dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých
schopností a možností)
- zná základy péče o pokojové květiny - zná
rozdíl mezi setím a sázením - zná množení
rostlin odnožemi a řízkováním - seznámí se s
rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogy,
s alergiemi na rostliny - provádí jednoduché
pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské činnosti a pozorování ošetřuje a

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z
1. období - dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu - zvládne
obtížnější práce s linií - užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v
plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností v
návaznosti na komunikaci

<--

Přírodověda -> 4. ročník -> - umí rozlišit některé rostliny podle diakritických
znaků. - rozlišuje základní orgány rostlin.
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pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné
rostliny - zvolí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a nářadí dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých
schopností a možností)
- vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu - seznámí se se
základy aranžování a využití samorostů využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem s prvky lidových tradic - seznámí
se s tkaním, háčkováním a volí vhodná
nástroje podle použitého materiálu dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (dle svých
schopností a možností)

Závislost

<--

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

Matematika -> 5. ročník -> narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice), užívá jednoduché konstrukce
orientuje se v základních útvarech v prostoru

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci s
nástroji a nářadím
- poskytne první pomoc při úrazu

Učivo
- bezpečnost a hygiena při práci s nářadím - zásady
poskytování první pomoci
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ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí

6. ročník

- umí pojmenovat jednotlivé ruční nářadí obsažené v
pracovním stole – popis, funkce, bezpečná manipulace
- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů
- charakterizuje základní vlastnosti dřeva jako
pracovního materiálu
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si - užívá technickou dokumentaci
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
- vytváří jednoduchý náčrt výrobků
- vysvětlí rozdíl mezi náčrtem a výkresem
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
- provádí jednoduché práce s technickými materiály,
materiály a dodržuje technologickou kázeň
např. dřevem – provádí měření, orýsování, řezání,
broušení a vrtání
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost - organizuje a plánuje svojí pracovní činnost
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
- zhotoví dle předloženého náčrtu jednoduchý výrobek
materiály a dodržuje technologickou kázeň
- zvolí vhodné pracovní nástroje a nářadí
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování - volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných
vybraných rostlin
druhů rostlin
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
rostliny

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování - úloha techniky v životě člověka, zneužití
techniky - technika a životní prostředí - vlastnosti
materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty)

- technické náčrty a výkresy, technické informace a
návody
- jednoduché pracovní postupy a operace technologické postupy
- organizace a plánování práce
- Pracovní postupy – zhotovení výrobku ze dřeva

- základní podmínky pro pěstování - půda a její
zpracování, výživa rostlin: hnojení, požadavky na
pěstění, ochrana rostlin a půdy: příklady chorob,
škůdců a plevelů - zelenina - osivo, sadba, výpěstky,
podmínky a zásady pěstování; pěstování vybraných
druhů zeleniny - ovocné rostliny - druhy ovocných
rostlin, způsob pěstování, uskladnění a zpracování okrasné rostliny - základy ošetřování pokojových
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6. ročník

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

- volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní a provádí jejich údržbu
- dodržuje technologickou kázeň
- prokáže základní znalosti chovu domácích zvířat a
zásad bezpečného kontaktu s nimi

- zásady hygieny a bezpečnosti práce
- poskytne první pomoc při úrazu

květin: zalévání, kypření, rosení, hnojení,
rozmnožování, pěstování vybraných okrasných dřevin
a květin; květina v exteriéru a interiéru, péče o zeleň v
na určeném pozemku v areálu školy, zahradní
architektura - léčivé rostliny, koření - pěstování
vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a
jejich zneužívání; alergie
- pracovní nářadí a nástroje

- chov domácích zvířat, podmínky chovu, kontakt se
známými i neznámými zvířaty

- bezpečnost a hygiena při práci s nářadím a půdou hygiena a bezpečnost chovu domácích zvířat

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- volí vhodné pracovní postupy při pěstování

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Chemie -> 8. ročník -> Žák se orientuje v přípravě a využívání různých látek v
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vybraných druhů rostlin - provádí jednoduché
pěstitelské činnosti - ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i jiné rostliny
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci s nástroji a nářadím - poskytne první
pomoc při úrazu
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci s nástroji a nářadím - poskytne první
pomoc při úrazu
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci s nástroji a nářadím - poskytne první
pomoc při úrazu
- užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl
mezi náčrtem a výkresem

- užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl
mezi náčrtem a výkresem
- užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl
mezi náčrtem a výkresem
- užívá technickou dokumentaci - vytváří
jednoduchý náčrt výrobků - vysvětlí rozdíl
mezi náčrtem a výkresem

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka, vysvětlí na
příkladech význam chemie pro život.

-->

Ruční práce -> 7. ročník -> - si uvědomuje a dbá na bezpečnost při práci, a to
pracovním oděvem, způsobem vykonávání práce

-->

Rodinná výchova -> 6. ročník -> - projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou pomoc - účinně využívá znalostí
o první pomoci v praxi
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou pomoc - účinně využívá znalostí
o první pomoci v praxi
Matematika -> 6. ročník -> - rozumí pojmu - narýsuje a změří daný úhel - umí
graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu - rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních i minutách) - pozná
dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí využít jejich vlastností rozumí pojmu mnohoúhelník, - umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a
pravidelný osmiúhelník
Matematika -> 6. ročník -> - pozná shodné útvary a útvary osově souměrné načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti

<--

<--

<--

<--

Matematika -> 6. ročník -> - zná jednotky obsahu, umí je převádět - umí
vypočítat obsah čtverce a obdélníku

<--

Matematika -> 6. ročník -> - rozlišuje druhy čar - používá technické písmo k
popisu geometrických útvarů - užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka,
úsečka - rýsuje lineární útvary - využívá potřebnou matematickou symboliku
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a
předpisy při práci
- uvědomuje si nebezpečí práce se zařízeními pod
elektrickým proudem
- v případě úrazu elektrickým proudem ovládá základní
první pomoc
- ovládá základní funkce digitální techniky
- rozumí použitým pojmům a vhodně je používá
- diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
- ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
- propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava

- pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

- používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče (el. sporák, fritovací
hrnec)
- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

Učivo
- bezpečnostní pravidla pro práci s digitální technikou bezpečnost práce se zařízeními pod elektrickým
proudem - první pomoc při úrazu elektrickým
proudem

- digitální technika- počítač a periferní zařízení,
digitální fotoaparát, videokamera, CD a DVD
přehrávače, čtečky elektronických knih - počítačové
programy pro zpracování – operační systémy
- digitální technologie – bezdrátové technologie
(Bluetooth, WIFI), USB - počítačové programy pro
zpracování hlasových a grafických informací – úpravy,
archivace, vzájemná komunikace zařízení
- mobilní služby – operátoři, tarify - digitální
technologie (GPRS, GMS) - počítačové programy pro
zpracování hlasových a grafických informací – úpravy,
arc hivace, střih
- kuchyně - základní vybavení, udržování pořádku a
čistoty

- potraviny – výběr a nákup potravin a jejich
skladování, rozlišování potravin: druhy masa, ovoce a
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ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

7. ročník
zeleniny a sestavování jídelníčku - příprava pokrmů úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné
úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
- dodržuje základní principy stolování, společenského
- úprava stolu a stolování - jednoduché prostírání,
chování a obsluhy u stolu ve společnosti
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v
rodině, zdobné prvky a květiny na stole
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce poskytne - bezpečnost a hygiena provozu - první pomoc –
první pomoc při úrazech v kuchyni
seznámení s první pomocí při úrazech v kuchyni:
opaření, popálení, polití rozpáleným tukem, řezné
rány

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

ŠVP výstup
- ovládá základní funkce digitální techniky rozumí použitým pojmům a vhodně je
používá - diagnostikuje a odstraňuje základní

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Informatika -> 9. ročník -> - vyhledává informace a komunikuje
prostřednictvím informačních technologií, ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
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problémy při provozu digitální techniky ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
- pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

- pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava

-->

- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při práci - uvědomuje si
nebezpečí práce se zařízeními pod
elektrickým proudem - v případě úrazu
elektrickým proudem ovládá základní první
pomoc

<--

Mediální výchova -> 7. ročník -> - rozlišuje základní funkce mediálních
sdělení: informovat, vzdělávat, získávat, bavit, kriticky hodnotí mediální
sdělení, rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a
kritického odstupu od nich, rozpoznává, co je ve sdělení nebezpečné a na co
si musí dát pozor - je citlivý vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o
společnosti (zejména menšinách) i jednotlivci, je citlivý vůči stereotypům v
obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení, rozlišuje informativní
a umělecký obsah, rozpozná komerční sdělení a ví, kde jsou ukrytá, dokáže
rozpoznat genderové stereotypy v médiích a - ví, jak vznikají zprávy a proč
jsou v různých médiích odlišné - je veden k rozeznávání platnosti a významu
argumentů ve veřejné komunikaci, pěstuje schopnost pochopení cílů a
strategií vybraných mediálních obsahů, osvojuje si základní principy vzniku
významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)
Informatika -> 9. ročník -> - ovládá práci s textovými a grafickými editory i
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací, uplatňuje základní
estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem, pracuje s
informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví - používá informace
z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji,
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
Fyzika -> 6. ročník -> - pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem
elektrický proud - objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné,
pohybové) - správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
podle schématu - volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí - odliší
zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle
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RVP výstupy

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- definuje peníze a různé formy placení
- orientuje se v základních měnách velkých států
- zhodnotí služby bank a jejich nabídku
- určí základní parametry bankovních účtů
- objasní pozitiva a negativa internetového
bankovnictví
- vysvětlí pozitiva bezhotovostních plateb
- definuje funkci platebních karet
- rozpozná základní parametry různých typů platebních
karet
- uvede příklady sestavení osobního rozpočtu
- vyjmenuje základní povinné poplatky rozpočtu
domácnosti
- rozlišuje druhy příjmů a výdajů
- navrhne rozložení měsíčního rodinného rozpočtu
- bere na vědomí druhy vlastnictví a jejich ochranu
- vysvětlí účelnost dělby práce
- definuje aktiva a pasiva
- kriticky hodnotí životní úroveň
- naznačí okolnosti vzniku životní úrovně
- definuje význam trhu
- vysvětlí pojem konkurence
- charakterizuje jednotlivé typy firem a druhy živností
- kriticky hodnotí klamavé reklamy
- uvede základní práva spotřebitelů
- uplatňuje zásady reklamace výrobků

Učivo
Peníze a placení - peníze a hotovostní placení - měna banky a jejich služby - typy účtů - internetové
bankovnictví - bezhotovostní placení - platební karty

Hospodaření domácnosti - osobní rozpočet (typy
rozpočtů) - rozpočet domácnosti (čistá a hrubá mzda,
příjmy a výdaje) - majetek a závazky domácnosti
(vlastnictví a jeho druhy) - dělba práce - osobní aktiva
a pasiva (finanční nezávislost) - životní úroveň

Trh a jeho ceny - trh (nabídka a poptávka, stanovení
ceny, konkurence) - typy firem a živností - cenové
praktiky – „klamavá reklama“, slevy - základní práva
spotřebitelů - reklamace - inflace
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8. ročník

- definuje inflaci a její následný vliv
- objasní smysl úroků a jejich fixaci
Finanční trh - úroky (fixace úrokové sazby) - bankovní
- definuje fixaci úrokové míry
poplatky - instituce finančního trhu (banky, pojišťovny,
- vypočítává úroky
leasingové společnosti, splátkové společnosti,
- objasní smysl bankovních poplatků
stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční
- orientuje se v základních institucích finančního trhu
společnosti)
- dokáže vyjmenovat několik institucí finančního trhu
- rozlišuje mezi bankou a pojišťovnou
- kriticky zhodnotí úvěrové a leasingové společnosti na
trhu
- zjistí aktuální hodnoty pojmů finanční matematiky z
Finanční matematika - základní pojmy finanční
bankovní oblasti
matematiky (jistina, úroková míra, úroková sazba,
- řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování
úroková doba, úrokovací období) - jednoduché
- rozlišuje mezi zhodnocováním peněz a úvěrem
úrokování - úvěr
- vyhledává informace o základních finančních
produktech kapitálového trhu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

ŠVP výstup
- definuje peníze a různé formy placení -

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Občanská výchova -> 8. ročník -> - na příkladech ukáže vhodné využití
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orientuje se v základních měnách velkých
států - zhodnotí služby bank a jejich nabídku určí základní parametry bankovních účtů objasní pozitiva a negativa internetového
bankovnictví - vysvětlí pozitiva
bezhotovostních plateb - definuje funkci
platebních karet - rozpozná základní
parametry různých typů platebních karet

Závislost

- uvede příklady sestavení osobního rozpočtu
- vyjmenuje základní povinné poplatky
rozpočtu domácnosti - rozlišuje druhy příjmů
a výdajů - navrhne rozložení měsíčního
rodinného rozpočtu - bere na vědomí druhy
vlastnictví a jejich ochranu - vysvětlí účelnost
dělby práce - definuje aktiva a pasiva kriticky hodnotí životní úroveň - naznačí
okolnosti vzniku životní úrovně

-->

- definuje peníze a různé formy placení orientuje se v základních měnách velkých
států - zhodnotí služby bank a jejich nabídku určí základní parametry bankovních účtů objasní pozitiva a negativa internetového
bankovnictví - vysvětlí pozitiva
bezhotovostních plateb - definuje funkci
platebních karet - rozpozná základní
parametry různých typů platebních karet

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a
porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby
krytí deficitu - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů
– vlastnictví, pracovní poměr, manželství - na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky
na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
Občanská výchova -> 9. ročník -> - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu - na příkladu chování
kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu
ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát
směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - na příkladech ukáže
vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich
omezení
Občanská výchova -> 7. ročník -> - rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede
příklady - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
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Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné
způsoby jejich chování i myšlení
- rozpozná charakteristické rysy osobnosti
- uvědomuje si sebe sama
- je tolerantní k názorům druhých
- vyslechne názory druhých
- umí ostatním pomoci v rámci svých možností
- uvědomuje si významný životní krok
- nebrání se názorům druhých, naučí se přemýšlet o
další životní etapě
- dokáže komunikovat o své budoucí profesi
- uvědomí si, že již bude odkázán na své rozhodnutí po
celý zbytek života, důležitost tohoto rozhodnutí
- aktivně se zapojuje do hledání studijních oborů pomocí
médii
- pochopí důležitost této životní etapy
- dokáže sám posoudit přínos Úřadu práce při volbě
povolání
- uvědomí si faktory ovlivňující přístup člověka k dalšímu
vzdělávání
- seznámí se s učebními plány vybraného oboru
- seznámí se s navazujícím studiem na vybraný studijní či
učební obor
- uvědomuje si své osobní předpoklady

Učivo
Sebepoznání - osobnostní zvláštnosti člověka,
charakteristické rysy osobnosti, znalost svých silných a
slabých stránek - posilování sebedůvěry - mezilidská
komunikace - lidská solidarita

Rozhodování - významný životní krok - předpoklad
správné volby - vliv různých lidí a zdrojů na
rozhodování, prezentace oborů - Dny otevřených dveří
- rozhovory se spolužáky - rozhovory s rodiči, učiteli o
budoucím povolání - spolupráce s Úřadem práce styly rozhodování

Možnosti absolventa ZŠ - správná orientace v nabídce
vzdělávání - profesní orientace k dosažení životních
cílů - systém středoškolského školství - studijní a
učební obory
Informační základna pro volbu povolání - nutnost
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9. ročník

služby pro výběr vhodného vzdělávání

- umí vyhledávat, třídit a využívat informace
spojovat předpoklady rozhodování s vyhledáváním
- dokáže rozpoznat životní hodnoty vybraného povolání informace - druhy informací, zdroje informace,
- dokáže rozpoznat klady a zápory vybraného povolání informace pro volbu povolání - hledání všech
- umí se orientovat v odborných publikacích
dostupných informací o vybraném povolání - pracovní
- získává přehled o finančních možnostech vybraného
lékařství - kvalifikované poradenství
povolání
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
- si uvědomuje svou odpovědnost
Akční plánování - přihlášky - akční plánování a volný
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
- zná své povinnosti při plánování
čas - hlavní kroky plánování
- uvědomuje si, jak nejlépe využít volný čas
- umí relaxovat
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
- umí skloubit záliby a povinnosti
Adaptace na životní změny - nevyhnutelnost změn v
služby pro výběr vhodného vzdělávání
- umí reagovat na změny
životě - nové životní situace - náhradní životní scénáře
- umí řešit problémy
- celoživotní vzdělávání
- ví na koho se v případě potřeby obrátit, kde hledat
pomoc
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost - zná a rozumí pojmu gender, ZPS
Rovnost příležitostí na trhu práce, svět práce a
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
- umí s ním pracovat
dospělosti - trh práce - poptávka po povolání - je tolerantní k handicapovaným občanům, lidských
překážky v přístupu ke vzdělání a pracovním
rasám
příležitostem - znevýhodnění občané na trhu práce - umí se pohybovat v modelových situacích na téma svět pozitivní profesní diskriminace, ženské a mužské
a trh práce
dispozice pro výkon povolání - rozdíly mezi školou a
- ví, jak vyplňovat tiskopisy
světem práce Podnikání – druhy a struktura
- umí napsat profesní životopis
organizace, nejčastější formy podnikání, drobné a
- seznamuje se s pracovním právem
soukromé podnikání
- ví, jak se chovat při konkurzech
- uvědomuje si strukturu podnikání jako celku
- rozezná a rozumí pojmu drobné a soukromé podnikání
- orientuje se v činnostech, které může provozovat jako
živnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

ŠVP výstup
- uvědomuje si své osobní předpoklady - umí
vyhledávat, třídit a využívat informace dokáže rozpoznat životní hodnoty vybraného
povolání - dokáže rozpoznat klady a zápory
vybraného povolání - umí se orientovat v
odborných publikacích - získává přehled o
finančních možnostech vybraného povolání

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - chápe pojem osobnost - rozvíjí kvality své
osobnosti - projevuje odpovědný vztah k sobě samému
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5.20 Nápravy poruch učení
1. ročník
0

2. ročník
1
Nepovinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Nepovinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Nápravy poruch učení

Nepovinné předměty
Žáci pracují v reedukačních skupinách se sníženým počtem žáků pod vedením učitele. Konkrétní výběr
pomůcek a učebních textů je individuální a je součástí IVP – na doporučení PPP. Metody a formy práce
vycházejí ze speciálně pedagogického přístupu, který je specifikován pro každého žáka ve zprávě PPP.
Cílem předmětu je rozvíjet deficitní oblast (zraková, sluchová percepce a paměť, jemná motorika,
grafomotorika, prostorová orientace, komunikační dovednosti) dle doporučení PPP. Vybrané aktivity vedou
pomocí speciálně pedagogické metodiky k rozvoji čtenářských dovedností a žáci mají dosáhnout v této
oblasti alespoň úrovně sociálně únosného čtení a čtení s porozuměním. Žáci v písemném projevu eliminují
specifickou chybovost, osvojí si gramatická pravidla a prakticky je uplatňují. Naučí se zacházet a správně
využívat korekční pomůcky a vizuální opory ke své práci.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Nápravy poruch učení je zařazen jako nepovinný předmět od druhého do pátého
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové je pozitivně motivován k učení
kompetence žáků
je veden ke čtení s porozuměním, práci s textem, k vyhledávání informací, k orientaci v textu
k sebehodnocení
k prožitku úspěchu při plnění úkolů individuálním přístupem
Kompetence komunikativní:
Žák je veden:
k zvládnutí řečnických cvičení
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Nápravy poruch učení
ke zvládání slohových úkolů
ke kultivovanému verbálnímu projevu
k naslouchání, promluvám druhých lidí
Kompetence sociální a personální:
Žák je veden:
k posílení vlastní sebedůvěry a
k samostatnému osobnímu rozvoji
respektování osobnosti druhého spolužáka
ke spolupráci ve skupině
Kompetence pracovní:
Žák je veden:
ke smyslu pro plnění povinností a uvědomování si odpovědnosti za svou práci
k využívání korekčních pomůcek
k využívání vizuální opory /barevná pravidla, přehledy/

Nápravy poruch učení
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník






Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/, zpřesňuje
zrakové vnímání
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na ploše a druhé
osobě

- žák zvládá udržovat L-P pohyb očí, umí využívat
korekčních pomůcek

Učivo
- Používání pojmů nahoře, dole, před, za, první,
poslední, blíž, dál apod. - Cesty bludištěm - Tvorba
„Mentálních map“ - Popis obrázku
- Uvědomování si pravé a levé ruky - Vnímání částí těla
u párových orgánů - Určování polohy předmětů k
vlastní osobě - P-L orientace na obrázcích zvířat,
hraček loutek - P-L orientace na lavici
- Spojování předmětů zleva doprava - Sledování složité
cesty - Popis dějových obrázků
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2. ročník
- zrakově diferencuje předměty dle velikosti, barvy a
tvaru
- diferencuje celek na části a rozlišuje strannově
obrácené tvary
- zvládá zrakovou analýzu a syntézu

- Vyhledávání předmětů dle různých kritérií - Určování
shod a rozdílů - Porovnávání s předlohou
- Rozlišování překrývajícíh se prvků - Dokreslování
strannově obrácených obrázků
- Skládání rozstříhaných obrázků - Dokreslování ,
dolepování písmen, číslic
- rozvíjí zrakovou paměť
- Kimovy hry - Dokreslování geometrických tvarů Postřehování obrázků po krátké expozici - TV sestavy sekvence
- posiluje a diferencuje sluchové vnímání
- Naslouchání a napodobování zvuků v místnosti,
zvuků zvířat - Lokalizování zdroje a síly zvuků Sluchové rozlišování měkkých a tvrdých slabik,
izolovaných slabik a hlásek, krátkých a dlouhých
samohlásek
- zvládá sluchovou analýzu a syntézu
- Rozklad a sklad vět, slov, slabik - Určování pozice
hlásek ve slovech - Určování hranice slov ve větě
- si zdokonaluje techniku čtení
- Modelování, dokreslování , skládání písmen , slabik - zafixuje si tvary písmen, naučí se spojovat písmena do Kostičky Amos –tvorba slov - Lincocy tabulky – čtení
slabik a slov, využívá vizuální opory ke své práci
slov
- rozlišuje tvarově podobná písmena v textu /b-d, m-n/ - Vyškrtávání písmen v textu - Spojování písmen s
a délku samohlásek
obrázkem - Grafický záznam slov s odlišnou délkou - aplikuje pravopisná pravidla v písemném projevu
Čtení slov - Doplňování slabik do slov - chybných slabik
- správně čte a rozlišuje tvrdé a měkké slabiky
- aplikuje pravopisné pravidlo v písemném projevu
- se orientuje v textu, vyhledává informace
- Vyhledávání konkrétních slov - Podtrhávání slov Označení obtížných slov
- aktivně vnímá přečtený text
- Vyjádření přečteného textu obrázkem - Vyprávění
obsahu textu - Domýšlení započatého příběhu
- rozvíjí jemnou motoriku a grafomotoriku
- Práce s drobným materiálem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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2. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

ŠVP výstup
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na
ploše a druhé osobě
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/,
zpřesňuje zrakové vnímání
- diferencuje celek na části a rozlišuje
strannově obrácené tvary

Závislost
-->

- aktivně vnímá přečtený text

Výchovné a vzdělávací strategie

<--

Matematika -> 1. ročník -> orientuje se na číselné ose

<--

Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - zvládne použití výtvarných technik na
základě vlastní životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa
pomocí sluchových vjemů, hmatových,zrakových vjemů, které jsou prvotním
krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ - komunikuje na
základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil
Český jazyk -> 1. ročník -> žák plynule čte texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

<--

Nápravy poruch učení

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodověda -> 5. ročník -> - využívá poznatků o lidském těle

3. ročník



Kompetence k učení

456

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Nápravy poruch učení

3. ročník





RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/, zpřesňuje
zrakové vnímání

Učivo
- Používání pojmů nahoře, dole, před, za, první,
poslední, blíž, dál apod. - Cesty bludištěm - Tvorba
„Mentálních map“ - Popis obrázku
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na ploše a druhé - Uvědomování si pravé a levé ruky - Vnímání částí těla
osobě
u párových orgánů - Určování polohy předmětů k
vlastní osobě - P-L orientace na obrázcích zvířat,
hraček loutek - P-L orientace na lavici
- žák zvládá udržovat L-P pohyb očí, umí využívat
- Spojování předmětů zleva doprava - Sledování složité
korekčních pomůcek
cesty - Popis dějových obrázků
- zrakově diferencuje předměty dle velikosti, barvy a
- Vyhledávání předmětů dle různých kritérií - Určování
tvaru
shod a rozdílů - Porovnávání s předlohou
- diferencuje celek na části a rozlišuje strannově
- Rozlišování překrývajícíh se prvků - Dokreslování
obrácené tvary
strannově obrácených obrázků
- zvládá zrakovou analýzu a syntézu
- Skládání rozstříhaných obrázků - Dokreslování ,
dolepování písmen, číslic
- rozvíjí zrakovou paměť
- Kimovy hry - Dokreslování geometrických tvarů Postřehování obrázků po krátké expozici - TV sestavy sekvence
- posiluje a diferencuje sluchové vnímání
- Naslouchání a napodobování zvuků v místnosti,
zvuků zvířat - Lokalizování zdroje a síly zvuků Sluchové rozlišování měkkých a tvrdých slabik,
izolovaných slabik a hlásek, krátkých a dlouhých
samohlásek
- zvládá sluchovou analýzu a syntézu
- Rozklad a sklad vět, slov, slabik - Určování pozice
hlásek ve slovech - Určování hranice slov ve větě
- si zdokonaluje techniku čtení
- Modelování, dokreslování , skládání písmen , slabik - zafixuje si tvary písmen, naučí se spojovat písmena do Kostičky Amos –tvorba slov - Lincocy tabulky – čtení
slabik a slov, využívá vizuální opory ke své práci
slov
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3. ročník
- rozlišuje tvarově podobná písmena v textu /b-d, m-n/
a délku samohlásek
- aplikuje pravopisná pravidla v písemném projevu
- správně čte a rozlišuje tvrdé a měkké slabiky
- aplikuje pravopisné pravidlo v písemném projevu
- se orientuje v textu, vyhledává informace
- aktivně vnímá přečtený text
- rozvíjí jemnou motoriku a grafomotoriku

- Vyškrtávání písmen v textu - Spojování písmen s
obrázkem - Grafický záznam slov s odlišnou délkou Čtení slov - Doplňování slabik do slov - chybných slabik

- Vyhledávání konkrétních slov - Podtrhávání slov Označení obtížných slov
- Vyjádření přečteného textu obrázkem - Vyprávění
obsahu textu - Domýšlení započatého příběhu
- Práce s drobným materiálem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

ŠVP výstup
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na
ploše a druhé osobě
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/,
zpřesňuje zrakové vnímání

Závislost
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodověda -> 5. ročník -> - využívá poznatků o lidském těle
Matematika -> 1. ročník -> orientuje se na číselné ose
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- aktivně vnímá přečtený text

Závislost
<--

Nápravy poruch učení
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk -> 2. ročník -> plynule čte s porozuměním, potichu i nahlas užívá
správný slovní přízvuk jednoduše reprodukuje přečtené texty
4. ročník






Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/, zpřesňuje
zrakové vnímání
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na ploše a druhé
osobě

- žák zvládá udržovat L-P pohyb očí, umí využívat
korekčních pomůcek
- zrakově diferencuje předměty dle velikosti, barvy a
tvaru
- diferencuje celek na části a rozlišuje strannově
obrácené tvary
- zvládá zrakovou analýzu a syntézu
- rozvíjí zrakovou paměť

- posiluje a diferencuje sluchové vnímání

Učivo
- Používání pojmů nahoře, dole, před, za, první,
poslední, blíž, dál apod. - Cesty bludištěm - Tvorba
„Mentálních map“ - Popis obrázku
- Uvědomování si pravé a levé ruky - Vnímání částí těla
u párových orgánů - Určování polohy předmětů k
vlastní osobě - P-L orientace na obrázcích zvířat,
hraček loutek - P-L orientace na lavici
- Spojování předmětů zleva doprava - Sledování složité
cesty - Popis dějových obrázků
- Vyhledávání předmětů dle různých kritérií - Určování
shod a rozdílů - Porovnávání s předlohou
- Rozlišování překrývajícíh se prvků - Dokreslování
strannově obrácených obrázků
- Skládání rozstříhaných obrázků - Dokreslování ,
dolepování písmen, číslic
- Kimovy hry - Dokreslování geometrických tvarů Postřehování obrázků po krátké expozici - TV sestavy sekvence
- Naslouchání a napodobování zvuků v místnosti,
zvuků zvířat - Lokalizování zdroje a síly zvuků Sluchové rozlišování měkkých a tvrdých slabik,
izolovaných slabik a hlásek, krátkých a dlouhých
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4. ročník
samohlásek
- zvládá sluchovou analýzu a syntézu
- Rozklad a sklad vět, slov, slabik - Určování pozice
hlásek ve slovech - Určování hranice slov ve větě
- si zdokonaluje techniku čtení
- Modelování, dokreslování , skládání písmen , slabik - zafixuje si tvary písmen, naučí se spojovat písmena do Kostičky Amos –tvorba slov - Lincocy tabulky – čtení
slabik a slov, využívá vizuální opory ke své práci
slov
- rozlišuje tvarově podobná písmena v textu /b-d, m-n/ - Vyškrtávání písmen v textu - Spojování písmen s
a délku samohlásek
obrázkem - Grafický záznam slov s odlišnou délkou - aplikuje pravopisná pravidla v písemném projevu
Čtení slov - Doplňování slabik do slov - chybných slabik
- správně čte a rozlišuje tvrdé a měkké slabiky
- aplikuje pravopisné pravidlo v písemném projevu
- se orientuje v textu, vyhledává informace
- Vyhledávání konkrétních slov - Podtrhávání slov Označení obtížných slov
- aktivně vnímá přečtený text
- Vyjádření přečteného textu obrázkem - Vyprávění
obsahu textu - Domýšlení započatého příběhu
- rozvíjí jemnou motoriku a grafomotoriku
- Práce s drobným materiálem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

460

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století

ŠVP výstup
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na
ploše a druhé osobě
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/,
zpřesňuje zrakové vnímání
- aktivně vnímá přečtený text

Závislost
-->

Nápravy poruch učení
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodověda -> 5. ročník -> - využívá poznatků o lidském těle

<--

Matematika -> 1. ročník -> orientuje se na číselné ose

<--

Český jazyk -> 3. ročník -> čte plynule s porozuměním texty známé i
neznámé přiměřeného rozsahu a náročnosti
5. ročník






Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/, zpřesňuje
zrakové vnímání
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na ploše a druhé
osobě

- žák zvládá udržovat L-P pohyb očí, umí využívat
korekčních pomůcek
- zrakově diferencuje předměty dle velikosti, barvy a
tvaru
- diferencuje celek na části a rozlišuje strannově
obrácené tvary
- zvládá zrakovou analýzu a syntézu
- rozvíjí zrakovou paměť

Učivo
- Používání pojmů nahoře, dole, před, za, první,
poslední, blíž, dál apod. - Cesty bludištěm - Tvorba
„Mentálních map“ - Popis obrázku
- Uvědomování si pravé a levé ruky - Vnímání částí těla
u párových orgánů - Určování polohy předmětů k
vlastní osobě - P-L orientace na obrázcích zvířat,
hraček loutek - P-L orientace na lavici
- Spojování předmětů zleva doprava - Sledování složité
cesty - Popis dějových obrázků
- Vyhledávání předmětů dle různých kritérií - Určování
shod a rozdílů - Porovnávání s předlohou
- Rozlišování překrývajícíh se prvků - Dokreslování
strannově obrácených obrázků
- Skládání rozstříhaných obrázků - Dokreslování ,
dolepování písmen, číslic
- Kimovy hry - Dokreslování geometrických tvarů -

461

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Nápravy poruch učení

5. ročník
Postřehování obrázků po krátké expozici - TV sestavy sekvence
- posiluje a diferencuje sluchové vnímání
- Naslouchání a napodobování zvuků v místnosti,
zvuků zvířat - Lokalizování zdroje a síly zvuků Sluchové rozlišování měkkých a tvrdých slabik,
izolovaných slabik a hlásek, krátkých a dlouhých
samohlásek
- zvládá sluchovou analýzu a syntézu
- Rozklad a sklad vět, slov, slabik - Určování pozice
hlásek ve slovech - Určování hranice slov ve větě
- si zdokonaluje techniku čtení
- Modelování, dokreslování , skládání písmen , slabik - zafixuje si tvary písmen, naučí se spojovat písmena do Kostičky Amos –tvorba slov - Lincocy tabulky – čtení
slabik a slov, využívá vizuální opory ke své práci
slov
- rozlišuje tvarově podobná písmena v textu /b-d, m-n/ - Vyškrtávání písmen v textu - Spojování písmen s
a délku samohlásek
obrázkem - Grafický záznam slov s odlišnou délkou - aplikuje pravopisná pravidla v písemném projevu
Čtení slov - Doplňování slabik do slov - chybných slabik
- správně čte a rozlišuje tvrdé a měkké slabiky
- aplikuje pravopisné pravidlo v písemném projevu
- se orientuje v textu, vyhledává informace
- Vyhledávání konkrétních slov - Podtrhávání slov Označení obtížných slov
- aktivně vnímá přečtený text
- Vyjádření přečteného textu obrázkem - Vyprávění
obsahu textu - Domýšlení započatého příběhu
- rozvíjí jemnou motoriku a grafomotoriku
- Práce s drobným materiálem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

ŠVP výstup
- zvládá P-L orientaci na vlastním těle, na
ploše a druhé osobě
- se orientuje v prostoru /makro a mikro/,
zpřesňuje zrakové vnímání
- zrakově diferencuje předměty dle velikosti,
barvy a tvaru
- aktivně vnímá přečtený text

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodověda -> 5. ročník -> - využívá poznatků o lidském těle

<--

Matematika -> 1. ročník -> orientuje se na číselné ose

<--

Matematika -> 1. ročník -> geometrické útvary třídí podle velikosti a barev,
orientace v prostoru
Český jazyk -> 4. ročník -> čte plynule s porozuměním - texty přiměřeného
rozsahu

<--

5.21 Pohybové a sportovní aktivity
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
0
Nepovinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

1

Pohybové a sportovní aktivity
Nepovinné předměty
Pohybové a sportovní aktivity jsou určeny pro žáky se zájmem o danou pohybovou aktivitu, tedy o
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Název předmětu

Pohybové a sportovní aktivity
vybíjenou. Jedná se rozšiřující učivo tělesné výchovy. Základem je zvládnutí pravidel soutěžní vybíjené,
specifická sportovní příprava se zaměřením na reprezentaci školy v oblastních a krajských meziškolních
soutěžích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmětPohybové a sportovní aktivityjako součást komplexnějšího vzdělávání žáků
předmětu (specifické informace o předmětu v problematice zdraví je nepovinný předmět v 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá
důležité pro jeho realizaci)
převážně v tělocvičně nebo ve sportovním areálu školy.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové -se učí orientovat v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví
kompetence žáků
-se ve vhodných případech učí realizovat vlastní nápady k dosažení cíle
-je veden k zvládnutí a respektu k organizačním, hygienickým a bezpečnostním zásadám
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-se učí nebát problémů v herních situacích
-je veden k překonávání překážek a nezdarů
-je veden k hledání vlastních řešení problémů
Kompetence komunikativní:
Žák:
-je veden k pochopení pravidel
-vyjadřuje a obhajuje vlastní názor
-je neustále motivován k pozitivnímu vztahu ke sportu
Kompetence sociální a personální:
Žák:
-je veden k respektu k ostatním a k vytváření přátelské atmosféry
-prožívá různé role ve skupině
-učí se naslouchat druhým, buduje nové mezilidské vztahy
Kompetence občanské:
Žák:
- si je vědom svých práv a povinností
-respektuje názorovou pluralitu
-si buduje příjemný pocit sounáležitosti, hrdosti na svou školu, svůj výkon chápe jako příspěvek k úspěchu
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Pohybové a sportovní aktivity
celku
Kompetence pracovní:
Žák:
-je veden k odpovědnosti za výsledek
-se učí prací překonávat překážky
-se nevzdává při neúspěchu, poctivou práci vnímá jako prostředek k dosažení cíle

Pohybové a sportovní aktivity
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dokáže účelně přizpůsobit rozcvičení následujícímu
hlavnímu obsahu činnosti
- umí připravit organismus na odpovídající zátěž
- zná a správně využívá vhodná vyrovnávací a
kompenzační cvičení v závěru hodiny
- při pohybové činnosti vybírá vždy optimální postup a
techniku vzhledem ke svému bezpečí i bezpečí svých
spolužáků
- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
- rozvíjí koordinaci pohybů
- rozvíjí pohybové dovednosti
- zorganizuje turnaj a reprezentaci své třídy, včetně
určení úloh v družstvu
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
tělocvičně, na hřišti
- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

Učivo
- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu - protahovací, švihová a strečinková cvičení

- pravidla soutěžní vybíjené - nácvik signálů a souhry

- tělocvičné pojmy-komunikace v TV - cviky pro získání
schopností specifických pro míčovou hru

- bezpečnost při sportování - prohlubování souhry
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5. ročník
- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv,
jedná v duchu fair-play
- respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
- spolupracuje při soutěžích
- příprava reprezentace školy - výběr spoluhráčů,
- je schopen soutěžit v družstvu
nácvik souhry a signálů - výběr kapitána družstva
- reprezentuje školu
- umí se dohodnout na spoluprácia jednoduché taktice
družstva a dodržovat ji
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe,
družstvo
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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 - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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ŠVP výstup
- dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti - adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka - zná a
reaguje na smluvené povely, gesta, signály
pro organizaci činnosti - používá vhodné
sportovní oblečení a sportovní obuv, jedná v
duchu fair-play - respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
- spolupracuje při soutěžích - je schopen
soutěžit v družstvu - reprezentuje školu - umí
se dohodnout na spoluprácia jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji - je si vědom
porušení pravidel a následků pro sebe,
družstvo - pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje

Závislost
<--

- při pohybové činnosti vybírá vždy optimální
postup a techniku vzhledem ke svému
bezpečí i bezpečí svých spolužáků - zná pojmy
z pravidel sportů a soutěží

<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 5. ročník -> - dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě - adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka - zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály
pro organizaci činnosti - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní
obuv, jedná v duchu fair-play - respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví

Tělesná výchova -> 5. ročník -> - spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených pohybových
her, - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti - zvládne přihrávky jednoruč a
obouruč, driblink - rozlišují míč na basketbal a volejbal - učí se ovládat hru s
basketbalovým míčem, nacvičuje střelbu na koš - nacvičuje přehazovanou zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi - zná cviky na
zdokonalení obratnosti a pohotovosti - je schopen soutěžit v družstvu dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji - je si
vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo - pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje
Tělesná výchova -> 5. ročník -> - zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou - zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

467

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století

5.22 Osobnostní a sociální výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Osobnostní a sociální výchova

Charakteristika předmětu

Předmět Osobnostní a sociální výchova akcentuje v základním vzdělávání formativní prvky, orientuje se na
subjekt i objekt. Předmět je praktický a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka,
jeho individální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní
dovednosti. Učivem se stává žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně
běžné situace každodenního života. Smyslem předmětu je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k
životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka předmětu v 6. a 7.ročníku probíhá realizováním témat, tématických celků a projektů, které reflektují
předmětu (specifické informace o předmětu aktuální potřeby žáků a vychází ze vzájemné domluvy mezi učiteli a žáky. Výuka je zaměřena na praktické
důležité pro jeho realizaci)
uskutečňování témat, která jsou vybírána na základě aktuální nabídky kulturních, vzdělávacích a
výchovných programů.Každý z vyučujících osobnostní a sociální výchovy stanovuje svůj vlastní učební plan
pro aktuální školní rok. Plán sestaví na základě analýzy potřeb žáků a kolektivu, ve kterém bude výuka
probíhat v daném školním roce.
Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova je zařazen jako samostatný povinný předmět v 6. a v 7.
ročníku pro třídy bez RVJ s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní
kompetence žáků
učení
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu
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Osobnostní a sociální výchova
vlastního úsudku a zkušeností
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a
empirické postupy
- ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo
nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a
kultivovaně v písemném i ústním projevu
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků,
přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do
společenského dění
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými
při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho,
co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj;
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Osobnostní a sociální výchova
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské:
Žák:
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými
lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni
požádá

Osobnostní a sociální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
- zdokonaluje své smyslové vnímání (vnějšími smysly i
vnitřně hmatovým vnímáním)
- poznává vlastní empatické schopnosti
- rozpoznává a ovlivňuje svůj stav
soustředění/nesoustředění
- používá pro sebe osobně výhodné strategie
zapamatování
- popíše a používá myšlenkové postupy řešení
problémů
- používá pro sebe osobně výhodné strategie
poznávání/učení, k tomu využívá znalost osobních
předpokladů k učení
- poznává a charakterizuje své osobní vlastnosti, např.
rysy své osobnosti
- využívá prakticky různé zdroje informací o sobě,
např.vlastní úvahy, zpětné vazby od druhých
- identifikuje způsoby vlastního poznávání – učení,

Učivo
- Osobnostní rozvoj - Rozvoj kognitivních schopností zdokonalování smyslového vnímání - zdokonalování
pozornosit a soustředění - zdokonalování
představivosit a fantazie - zdokonalování paměťi zdokonalování dovedností pro řešení problémů zdokonalování poznávacích procesů, prožívání a
chování

- Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo a moje
psychika - můj vztah ke mně a můj vztah k druhým - co
o sobě vím - moje učení
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6. ročník
prožívání a chování
- vyjádří, jak sám sebe vnímá
- ovlivňuje pozitivně své sebepojetí – respektive své
„já“
- vyhledává pomoc při osobních krizích
- vyhodnocuje, kdy je třeba tyto tendence překonat
vůlí/sebeovládáním
- používá strategie regulace vlastního myšlení, prožívání
a jednání ve prospěch svůj i druhých lidí
- analyzuje svůj způsob organizace času
- při plánování rozlišuje nutné a možné
- plánuje studium a učení
- charakterizuje své učební cíle
- předchází vlastním stresům, frustracím, psychyckým
zátěžím pod.
- usiluje o pozitivní vyladění mysli
- rozpoznává vlastní stres
- popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod.
- uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání zátěží
- popíše, kam se obrátit pro pomoc v případě, že na
potíže jedinec sám nestačí
- na příkladu vysvětlí, co je tvořivost
- rozpoznává a podporuje sociálně kreativní nápady
druhých
- nahlíží na skutečnost z různých úhlů pohledu
- využívá svých kreativních schopností k obohacení
mezilidských vztahů, v nichž žije
- využívá svých sociálně kreativních schopností k
citlivému utváření vlastní image
- poznává své spolužáky
- poznává a reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí
- vysvětlí podstatu různých chyb při pozorování a
poznávání lidí
- všímá si růzností mezi sebou a druhými a také

- Seberegulace a sebeorganizace - sebekontrola, vůle,
sebeovládání - organizace vlastního pracovního i
volného času - stanovování osobních cílů

- Psychohygiena - pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému - dobra organizace času zvládání stresových situací - hledání pomoci při
potížích

- Kreativita - pružnost nápadů - originalita řešení schopnost vidět věci jinak než běžně

- Sociální rozvoj - Poznávání lidí - vzájemné poznávání
ve skupině/třídě - odlišnosti mezi lidmi – hledání
výhod v odlišnostech - chyby při poznávání lidí

471

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Osobnostní a sociální výchova

6. ročník
vuájemných shod
- vysvětlí odlišnosti a jedná tak, aby byly odlišnosti ve
skupině pozitivně využity
- pečuje o své vztahy s druhými lidmi
- vysvětlí a využívá chování podporující dobré vztahy
- reflektuje vlastní empatičnost, pokouší se podívat na
svět též očima druhého
- respektuje jiné lidi jako svébytné osobnosti
- respektuje svým chováním práva druhých lidí, postaví
se za vlastní práva
- uvažuje o vztazích ve vlastní třídě, napomáhá jejich
zlepšení nebo udržení jejich kvalit
- zná základní typy komunikace (řeč těla, řeč slov)
- zdokonaluje průběžně různé způsoby svého
komunikačního chování
- vysílá informace v souladu se záměrem svého sdělení
- vypráví, referuje, prezentuje
- používá efektivní způsoby a strategie
- vysvětlí smysl spolupráce a individuální práce
- poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti
seberegulace
- usiluje o to, aby získal pozitivní postoj ke spolupráci
- poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti komunikace
v týmu, řešení konfliktů a organizace práce v týmu
- vysvětlí, co považuje za životní (osobní, vztahové)
problémy
- vysvětlí příčiny vzniku osobních nebo vztahových
problémů
- podílí se na řešení problémů ve třídě
- reflektuje své jednání, myšlení a prožívání v situacích
řešení učebních problémů
- popíše svůj žebříček hodnot
- rozpozná mravní rozměr běžných situací
- jedná v souladu s etickými pravidly

- Mezilidské vztahy - vzájemná tolerance - vztahy ve
skupině/třídě - využívání dynamických schopností
skupin

- Komunikace - aktivní naslouchání druhým - verbální a
neverbální sdělování - schopnost vyjadřovat vlastní
názory a pocity - komunikace v různých situacích asertivní komunikace

- Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních
dovedností pro kooperaci - rozvoj sociálních
dovedností pro kooperaci - obhajoba vlastních nápadů
(řešení) a umění přijímat řešení druhých - zvládání
prvků konkurence a soutěže
- Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti - přijímání různých typů problem a
sociálních rolí - rozhodování v běžných i mezních
situacích reálného života

- Hodnoty, postoje, praktická etika - hodnocení
vlastních postojů i postojů druhých - slušnost,
respektování, prosociální chování - utváření
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6. ročník
- pomáhá druhým, podporuje je
hodnotových system a jejich regulace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

ŠVP výstup
- zdokonaluje své smyslové vnímání (vnějšími
smysly i vnitřně hmatovým vnímáním) poznává vlastní empatické schopnosti rozpoznává a ovlivňuje svůj stav
soustředění/nesoustředění - používá pro
sebe osobně výhodné strategie
zapamatování - popíše a používá myšlenkové

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, pro vyjádření nových pocitů a prožitků
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postupy řešení problémů - používá pro sebe
osobně výhodné strategie poznávání/učení, k
tomu využívá znalost osobních předpokladů k
učení
- poznává své spolužáky - poznává a
reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí vysvětlí podstatu různých chyb při pozorování
a poznávání lidí - všímá si růzností mezi sebou
a druhými a také vuájemných shod - vysvětlí
odlišnosti a jedná tak, aby byly odlišnosti ve
skupině pozitivně využity
- zdokonaluje své smyslové vnímání (vnějšími
smysly i vnitřně hmatovým vnímáním) poznává vlastní empatické schopnosti rozpoznává a ovlivňuje svůj stav
soustředění/nesoustředění - používá pro
sebe osobně výhodné strategie
zapamatování - popíše a používá myšlenkové
postupy řešení problémů - používá pro sebe
osobně výhodné strategie poznávání/učení, k
tomu využívá znalost osobních předpokladů k
učení
- předchází vlastním stresům, frustracím,
psychyckým zátěžím pod. - usiluje o pozitivní
vyladění mysli - rozpoznává vlastní stres popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod. uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání
zátěží - popíše, kam se obrátit pro pomoc v
případě, že na potíže jedinec sám nestačí
- předchází vlastním stresům, frustracím,
psychyckým zátěžím pod. - usiluje o pozitivní

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

Rodinná výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo
ni - v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

<--

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, pro vyjádření nových pocitů a prožitků

<--

Rodinná výchova -> 6. ročník -> - uplatňuje ve svém životě základní zásady k
zachování a upevňování zdraví - vysvětlí na příkladech vztah mezi tělesným
duševním a sociálním zdravím

<--

Rodinná výchova -> 6. ročník -> - dává do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek - uplatňuje
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vyladění mysli - rozpoznává vlastní stres popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod. uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání
zátěží - popíše, kam se obrátit pro pomoc v
případě, že na potíže jedinec sám nestačí
- na příkladu vysvětlí, co je tvořivost rozpoznává a podporuje sociálně kreativní
nápady druhých - nahlíží na skutečnost z
různých úhlů pohledu - využívá svých
kreativních schopností k obohacení
mezilidských vztahů, v nichž žije - využívá
svých sociálně kreativních schopností k
citlivému utváření vlastní image

Závislost

<--

Osobnostní a sociální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
osvojené sociální dovednosti

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou ostatních

7. ročník







Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
- zdokonaluje své smyslové vnímání (vnějšími smysly i
vnitřně hmatovým vnímáním)
- poznává vlastní empatické schopnosti
- rozpoznává a ovlivňuje svůj stav
soustředění/nesoustředění
- používá pro sebe osobně výhodné strategie
zapamatování
- popíše a používá myšlenkové postupy řešení
problémů
- používá pro sebe osobně výhodné strategie

Učivo
- Osobnostní rozvoj - Rozvoj kognitivních schopností zdokonalování smyslového vnímání - zdokonalování
pozornosit a soustředění - zdokonalování
představivosit a fantazie - zdokonalování paměťi zdokonalování dovedností pro řešení problémů zdokonalování poznávacích procesů, prožívání a
chování
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7. ročník
poznávání/učení, k tomu využívá znalost osobních
předpokladů k učení
- poznává a charakterizuje své osobní vlastnosti, např.
rysy své osobnosti
- využívá prakticky různé zdroje informací o sobě,
např.vlastní úvahy, zpětné vazby od druhých
- identifikuje způsoby vlastního poznávání – učení,
prožívání a chování
- vyjádří, jak sám sebe vnímá
- ovlivňuje pozitivně své sebepojetí – respektive své
„já“
- vyhledává pomoc při osobních krizích
- vyhodnocuje, kdy je třeba tyto tendence překonat
vůlí/sebeovládáním
- používá strategie regulace vlastního myšlení, prožívání
a jednání ve prospěch svůj i druhých lidí
- analyzuje svůj způsob organizace času
- při plánování rozlišuje nutné a možné
- plánuje studium a učení
- charakterizuje své učební cíle
- předchází vlastním stresům, frustracím, psychyckým
zátěžím pod.
- usiluje o pozitivní vyladění mysli
- rozpoznává vlastní stres
- popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod.
- uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání zátěží
- popíše, kam se obrátit pro pomoc v případě, že na
potíže jedinec sám nestačí
- na příkladu vysvětlí, co je tvořivost
- rozpoznává a podporuje sociálně kreativní nápady
druhých
- nahlíží na skutečnost z různých úhlů pohledu
- využívá svých kreativních schopností k obohacení
mezilidských vztahů, v nichž žije

- Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo a moje
psychika - můj vztah ke mně a můj vztah k druhým - co
o sobě vím - moje učení

- Seberegulace a sebeorganizace - sebekontrola, vůle,
sebeovládání - organizace vlastního pracovního i
volného času - stanovování osobních cílů

- Psychohygiena - pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému - dobra organizace času zvládání stresových situací - hledání pomoci při
potížích

- Kreativita - pružnost nápadů - originalita řešení schopnost vidět věci jinak než běžně
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7. ročník
- využívá svých sociálně kreativních schopností k
citlivému utváření vlastní image
- poznává své spolužáky
- poznává a reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí
- vysvětlí podstatu různých chyb při pozorování a
poznávání lidí
- všímá si růzností mezi sebou a druhými a také
vuájemných shod
- vysvětlí odlišnosti a jedná tak, aby byly odlišnosti ve
skupině pozitivně využity
- pečuje o své vztahy s druhými lidmi
- vysvětlí a využívá chování podporující dobré vztahy
- reflektuje vlastní empatičnost, pokouší se podívat na
svět též očima druhého
- respektuje jiné lidi jako svébytné osobnosti
- respektuje svým chováním práva druhých lidí, postaví
se za vlastní práva
- uvažuje o vztazích ve vlastní třídě, napomáhá jejich
zlepšení nebo udržení jejich kvalit
- zná základní typy komunikace (řeč těla, řeč slov)
- zdokonaluje průběžně různé způsoby svého
komunikačního chování
- vysílá informace v souladu se záměrem svého sdělení
- vypráví, referuje, prezentuje
- používá efektivní způsoby a strategie
- vysvětlí smysl spolupráce a individuální práce
- poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti
seberegulace
- usiluje o to, aby získal pozitivní postoj ke spolupráci
- poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti komunikace
v týmu, řešení konfliktů a organizace práce v týmu
- vysvětlí, co považuje za životní (osobní, vztahové)
problémy
- vysvětlí příčiny vzniku osobních nebo vztahových

- Sociální rozvoj - Poznávání lidí - vzájemné poznávání
ve skupině/třídě - odlišnosti mezi lidmi – hledání
výhod v odlišnostech - chyby při poznávání lidí

- Mezilidské vztahy - vzájemná tolerance - vztahy ve
skupině/třídě - využívání dynamických schopností
skupin

- Komunikace - aktivní naslouchání druhým - verbální a
neverbální sdělování - schopnost vyjadřovat vlastní
názory a pocity - komunikace v různých situacích asertivní komunikace

- Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních
dovedností pro kooperaci - rozvoj sociálních
dovedností pro kooperaci - obhajoba vlastních nápadů
(řešení) a umění přijímat řešení druhých - zvládání
prvků konkurence a soutěže
- Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti - přijímání různých typů problem a
sociálních rolí - rozhodování v běžných i mezních
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7. ročník
problémů
situacích reálného života
- podílí se na řešení problémů ve třídě
- reflektuje své jednání, myšlení a prožívání v situacích
řešení učebních problémů
- popíše svůj žebříček hodnot
- Hodnoty, postoje, praktická etika - hodnocení
- rozpozná mravní rozměr běžných situací
vlastních postojů i postojů druhých - slušnost,
- jedná v souladu s etickými pravidly
respektování, prosociální chování - utváření
- pomáhá druhým, podporuje je
hodnotových system a jejich regulace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

ŠVP výstup
- poznává své spolužáky - poznává a

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Rodinná výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
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reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí vysvětlí podstatu různých chyb při pozorování
a poznávání lidí - všímá si růzností mezi sebou
a druhými a také vuájemných shod - vysvětlí
odlišnosti a jedná tak, aby byly odlišnosti ve
skupině pozitivně využity
- zná základní typy komunikace (řeč těla, řeč
slov) - zdokonaluje průběžně různé způsoby
svého komunikačního chování - vysílá
informace v souladu se záměrem svého
sdělení - vypráví, referuje, prezentuje používá efektivní způsoby a strategie
- vysvětlí, co považuje za životní (osobní,
vztahové) problémy - vysvětlí příčiny vzniku
osobních nebo vztahových problémů - podílí
se na řešení problémů ve třídě - reflektuje
své jednání, myšlení a prožívání v situacích
řešení učebních problémů

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo
ni - v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

-->

- vysvětlí, co považuje za životní (osobní,
vztahové) problémy - vysvětlí příčiny vzniku
osobních nebo vztahových problémů - podílí
se na řešení problémů ve třídě - reflektuje
své jednání, myšlení a prožívání v situacích
řešení učebních problémů

-->

- předchází vlastním stresům, frustracím,
psychyckým zátěžím pod. - usiluje o pozitivní
vyladění mysli - rozpoznává vlastní stres -

<--

Občanská výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem - kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí - charakterizuje prostředky masové komunikace,
posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury a na veřejné mínění.
Občanská výchova -> 7. ročník -> - zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje - zhodnotí nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají - objasní potřebu
tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
Občanská výchova -> 8. ročník -> - dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování - rozlišuje a porovnává
úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní jednání,
rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a uvede příklady postihování
trestných činů a přestupků občanské, rodinné a pracovní právo
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - dává do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek - uplatňuje
osvojené sociální dovednosti

-->
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ŠVP výstup
popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod. uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání
zátěží - popíše, kam se obrátit pro pomoc v
případě, že na potíže jedinec sám nestačí
- na příkladu vysvětlí, co je tvořivost rozpoznává a podporuje sociálně kreativní
nápady druhých - nahlíží na skutečnost z
různých úhlů pohledu - využívá svých
kreativních schopností k obohacení
mezilidských vztahů, v nichž žije - využívá
svých sociálně kreativních schopností k
citlivému utváření vlastní image
- poznává své spolužáky - poznává a
reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí vysvětlí podstatu různých chyb při pozorování
a poznávání lidí - všímá si růzností mezi sebou
a druhými a také vuájemných shod - vysvětlí
odlišnosti a jedná tak, aby byly odlišnosti ve
skupině pozitivně využity
- zná základní typy komunikace (řeč těla, řeč
slov) - zdokonaluje průběžně různé způsoby
svého komunikačního chování - vysílá
informace v souladu se záměrem svého
sdělení - vypráví, referuje, prezentuje používá efektivní způsoby a strategie
- vysvětlí smysl spolupráce a individuální
práce - poznává, rozvíjí a využívá své
dovednosti seberegulace - usiluje o to, aby
získal pozitivní postoj ke spolupráci poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti
komunikace v týmu, řešení konfliktů a

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou ostatních

<--

Občanská výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem - kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí - charakterizuje prostředky masové komunikace,
posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury a na veřejné mínění.

<--

Občanská výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem - kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí - charakterizuje prostředky masové komunikace,
posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury a na veřejné mínění.
Občanská výchova -> 6. ročník -> - vysvětlí, proč je výhodné vzájemně
spolupracovat (rozdělit si úkoly) - spolupracuje ve skupině a přebírá
odpovědnost za společné úkoly, činnosti či práce - posoudí a na příkladech
doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole, v obci - rozlišuje vhodné a nevhodné
způsoby využívání volného času - dovede vytvořit režim svého dne tak, aby

<--
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ŠVP výstup
organizace práce v týmu

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
odpovídal zdravému životnímu stylu

5.23 Volitelný předmět
5.23.1 Biologická praktika

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Biologická praktika

Charakteristika předmětu

V předmětu Biologická praktika žáci získávají nové poznatky vlastním pozorováním a vlastními pokusy,
vytváří si návyky práce s pomůckami (mikroskopem), vytváří si manuální zručnost při přípravě preparátů
potřebných k pozorování, učí se vhodně zpracovávat data, nalézat souvislosti, vyhledávat informace,
vyvozovat závěry, získávat různé dovednosti při práci s přírodními materiály. Jsou vedeni k pochopení
fotosyntézy jako základní reakce života.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Biologická praktika je zařazen jako volitelný předmět v 7. ročníku pro třídy bez
předmětu (specifické informace o předmětu rozšířené výuky jazyků s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v odborné učebně
důležité pro jeho realizaci)
přírodopisu.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - samostatně pozoruje, experimentuje, výsledky porovnává, zaznamenává a vyvozuje z nich závěry
kompetence žáků
- používá biologické termíny
- vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení
Kompetence k řešení problémů:

481

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Biologická praktika
Žák:
- samostatně řeší problémy, vyhledává na internetu nebo v médiích souvislosti
- ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje
Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své názory, vyjadřuje se souvisle v písemném i ústním projevu
- se účinně zapojuje do diskuse
- porozumí různým typům textů, obrazovým materiálům, dokáže pracovat s tabulkami a s návodnými
obrázky
- má možnost sám zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat,
přijmoutkritiku
Kompetence sociální a personální:
Žák:
-spolupracuje ve skupině, spolu s učitelem vytváří pravidla práce skupiny
-se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytuje pomoc nebo o ni žádá
-je schopen diskutovat na dané téma
Kompetence občanské:
Žák:
-se rozhoduje zodpovědně podle dané situace
-chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se
v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní:
Žák:
-bezpečně používá vybavení pracovny a účinně využívá materiály a dodržuje vymezená pravidla
-využívá získané znalosti a zkušenosti v různých vzdělávacích oblastech
-přistupuje k výsledkům nejen z hlediska kvality ale i z hlediska ochrany svého zdraví

Biologická praktika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů

482

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Biologická praktika

7. ročník






RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- vytvoří mikroskopický preparát
- práce s mikroskopem, lupou - laboratorní protokol - volí vhodné pracovní postupy při jednotlivých
mikroskopická stavba rostlin
pozorováních, pokusech, provádí pozorování preparátů,
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
- zakládá jednoduché pokusy, sleduje průběhy a
- klíčivost rostlin - pozorování živočichů - lidské tělo –
vyhodnocuje výsledky
uložení orgánů v těle - dýchací soustava, oběhová
- popísuje stavbu těla
soustava - stavba květu - květní vzorec a diagram - po rozložení torza je schopen orgány správně uložit
rozčleňování rostlin a živočichů
zpět a pojmenovat je
- určí závislost tepové frekvence a pohybu
- napíše květní vzorec a nakreslí květní diagram
- vytvoří vlastní herbář, uvede zástupce a zařadí do
systému
- volí podle druhu činnosti správné pomůcky a nástroje, - pracovní pomůcky a nástroje
provádí jejich údržbu
- dodržuje technologickou kázeň
- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při
- bezpečnost a hygiena při práci s pomůckami a
poznávání živé a neživé přírody a hygieny práce
nástroji
- poskytne první pomoc při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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Biologická praktika

7. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- vytvoří mikroskopický preparát - volí
vhodné pracovní postupy při jednotlivých
pozorováních, pokusech, provádí pozorování
preparátů, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 6. ročník -> - pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát

5.23.2 Cvičení z českého jazyka

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Cvičení z českého jazyka

Charakteristika předmětu

Předmět Cvičení z českého jazyka doplňuje a prohlubuje dovednosti a znalosti získané v předmětu Český
jazyk. Žáci se učí správně vyslovovat běžně užívaná česká i cizí slova, třídí správně slovní druhy, porovnává
významy slov, rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov.Rozlišuje vztahy
gramatických jednotek ve větě a v souvětí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka je zařazen jako volitelný předmět v 7. ročníku pro třídy bez
předmětu (specifické informace o předmětu rozšířené výuky jazyků s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá částečně v odborné učebně
důležité pro jeho realizaci)
výpočetní techniky a v učebnách s interaktivní tabulí.
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Cvičení z českého jazyka
Kompetence k učení:
Žák:
-rozvíjí své dovednosti potřebné k osvojování učiva
-aplikuje osvojená pravidla pravopisu a vzájemně je propojuje
-ovládá mluvnické a literární termíny související s probíraným učivem
-používá osvojené dovedností z jazykového vzdělávání i v jiných oblastech
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-samostatně nalézá pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy
-nalézá chyby v textu a odůvodní správné řešení
Kompetence komunikativní:
Žák:
-formuluje správně obsah sdělení v rámci probíraných žánrů
-dostává příležitost porozumět probíraným literárním textům
-pomocí literárního i gramatického učiva si rozšiřuje slovní zásobu
-správné a srozumitelné vystaví větné celky, vypravuje
Kompetence sociální a personální:
Žák:
-diskutuje v malých skupinách i v rámci celé třídy
-dokáže požádat o pomoc
Kompetence občanské:
Žák:
-je seznámen s naším slovesným dědictvím a vysvětlí jeho význam
-recituje, čte
Kompetence pracovní:
Žák:
-dodržuje hygienická pravidla pro čtení a psaní
-připravuje a udržuje svůj učební prostor
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Cvičení z českého jazyka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
- v písemném projevu zvládá syntakt. pravopis ve větě
jednoduché i v souvětí
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a souvětí
- chápe a rozpozná přenesená pojmenování
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spis. jaz. prostředků vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
- dorozumívá se kultivovaně a výstižně

Učivo
- určování SD, důraz na slovesa, na neohebné SD
- shoda přísudku s podmětem, základy interpunkce,
psaní velkých písmen
- věty jednočlenné a dvojčlenné, větné členy, souvětí
podřadné, druhy vedlejších vět
- slovní zásoba - význam slova, slova jednoznačná a
mnohoznačná
- komunikační prostředky

- rozlišení a vhodné užití formálního a neformálního
stylu
- subjektivně zabarvený popis

- rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže
popsat své dojmy, pocity, nálady
- dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy
- charakteristika (přímá, nepřímá)
popisované osoby
- formuluje základní myšlenky textu, vyhledává klíčová - výtah a výpisky, čtení s porozuměním
slova, vytvoří otázky a stručné poznámky
- jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní lit. žánry
- bajky - pověsti (české), kroniky - balady - cestopisy
- orientuje se v základních liter. pojmech
- výrazně čte nebo přednáší vhodný liter. text
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Cvičení z českého jazyka

7. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

ŠVP výstup
- jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní
lit. žánry - orientuje se v základních liter.
pojmech - výrazně čte nebo přednáší vhodný
liter. text

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Dějepis -> 7. ročník -> - objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj
českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech

5.23.3 Cvičení z matematiky

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Cvičení z matematiky
Cvičení z matematiky mají pomoci žákům v užití matematiky v reálných situacích, při osvojování důležitých
pojmů a matematických postupů, při rozvoji abstraktního a exaktního myšlení a logického usuzování.
Předmět cvičení z matematiky je úzce spjat s ostatními předměty, tj. s fyzikou (převody jednotek, rovnice),
se zeměpisem (měřítko) a s chemií (řešení rovnic, převody jednotek).
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Cvičení z matematiky
Vyučovací předmět cvičení z matematiky je zařazen jako volitelný předmět v 7. ročníku pro třídy bez
rozšířené výuky jazyků s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Kompetence k učení:
Žáci jsou vedeni k:
- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálnýchjevů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
- využívání prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů:
Žáci:
- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
Kompetence komunikativní:
Žáci:
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
Kompetence sociální a personální:
Žáci:
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí se věcně argumentovat, rozvíjí schopnost sebekontroly
Kompetence občanské:
Žáci:
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Kompetence pracovní:
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
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Cvičení z matematiky
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

Cvičení z matematiky
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku
- převádí zlomky na des. čísla a naopak
- porovnává zlomky
- provádí početní operace s rac. čísly
- užívá různé způsoby kvantitativníhovyjádření vztahu
celek – část přirozeným číslem, poměrem,zlomkem,
deset. číslem, procentem
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nich využívá matematický aparát v
oboru racionálních čísel
- rozlišuje kladná a záporná čísla
- umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i
svislé číselné ose
- chápe pojem opačné číslo
- určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její
geometrický význam
- provádí početní operace s celými čísly
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nich využívá matematický aparát v
oboru celých čísel
- pozná shodné útvary
- užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a

Učivo
Racionální čísla - čtení a zápis zlomku - vztah mezi
zlomky a des, čísly - zobrazení na číselné ose převrácený zlomek - smíšené číslo - početní operace složený zlomek

Celá čísla - čtení a zápis čísla - zobrazení na číselné ose
- opačné číslo - absolutní hodnota - početní operace

Trojúhelník - shodnost trojúhelníků - trojúhelníková
nerovnost - konstrukce trojúhelníků - Středová
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7. ročník
konstrukčních úlohách
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti
- vyjádří poměr mezi danými hodnotami
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
- dělí celek na části v daném poměru
- pracuje s měřítky map a plánů
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem
- rozumí a využívá pojmu - úměra
- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,rovnicí
- chápe pojem 1%
- užívá základní pojmy procentovéhopočtu
- vyjádří část celku pomocí procent
- řeší slovní úlohy
- chápe pojem promile
- zaokrouhluje a provádí odhady s danoupřesností
- řeší aplikační úlohy na procenta (i propřípad, že
procentová část je většínež celek)
- charakterizuje pojem rovnoběžníku
- rozlišuje různé typy rovnoběžníků
- sestrojí rovnoběžník
- odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku
- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku
- rozpozná a pojmenuje lichoběžník
- sestrojí lichoběžník
- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
- rozezná a pojmenuje hranol
- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
- načrtne a narýsuje síť hranolu

souměrnost - sestrojení obrazu obrazce ve středové
souměrnosti

Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost - pojem - zvětšení a
zmenšení v daném poměru - rozdělení dané hodnoty v
daném poměru - měřítko - úměra - přímá a nepřímá
úměrnost - trojčlenka

Procenta - pojem - základ, procentová část, počet
procent - promile - slovní úlohy

Rovnoběžníky - pojem - vlastnosti - rozdělení konstrukce - obvod a obsah rovnoběžníku - obsah
trojúhelníku Lichoběžník - pojem - konstrukce - obvod
a obsah lichoběžníku Povrch a objem hranolů - pojem
hranol - povrch a objem hranolu
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7. ročník
- odhaduje a vypočítá povrch a objemhranolu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ŠVP výstup
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky - provádí početní operace
s rac. čísly - užívá různé způsoby
kvantitativníhovyjádření vztahu celek – část
přirozeným číslem, poměrem,zlomkem,
deset. číslem, procentem - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematický aparát v
oboru racionálních čísel
- rozlišuje kladná a záporná čísla - umí
zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné
i svislé číselné ose - chápe pojem opačné číslo
- určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe
její geometrický význam - provádí početní
operace s celými čísly - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematický aparát v
oboru celých čísel
- pozná shodné útvary - užívá věty o

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Matematika -> 7. ročník -> - modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak - porovnává zlomky - provádí početní
operace s rac. čísly - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nich využívá matematic. aparát v oboru rac. čísel

<--

Matematika -> 7. ročník -> - rozlišuje kladná a záporná čísla - umí zobrazit
kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné ose - chápe pojem
opačné číslo - určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický
význam - provádí početní operace s celými čísly - analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich využívá
matematic. aparát v oboru celých čísel

<--

Matematika -> 7. ročník -> - pozná shodné útvary - užívá věty o shodnosti
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ŠVP výstup
shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách - umí sestrojit
trojúhelník z daných prvků - dbá na kvalitu a
přesnost rýsování - načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru ve středové souměrnosti
- vyjádří poměr mezi danými hodnotami zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
- dělí celek na části v daném poměru pracuje s měřítky map a plánů - řeší
modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem - rozumí a využívá pojmu - úměra využívá trojčlenku při řešení slovních úloh určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,rovnicí
- chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentovéhopočtu - vyjádří část celku
pomocí procent - řeší slovní úlohy - chápe
pojem promile - zaokrouhluje a provádí
odhady s danoupřesností - řeší aplikační
úlohy na procenta (i propřípad, že
procentová část je většínež celek)
- charakterizuje pojem rovnoběžníku rozlišuje různé typy rovnoběžníků - sestrojí
rovnoběžník - odhaduje a vypočítává obvod a
obsah rovnoběžníku - odhaduje a vypočítá
obsah trojúhelníku - rozpozná a pojmenuje
lichoběžník - sestrojí lichoběžník - vypočítá
obvod a obsah lichoběžníku - rozezná a
pojmenuje hranol - načrtne a narýsuje obraz
tělesa v rovině - načrtne a narýsuje síť
hranolu - odhaduje a vypočítá povrch a

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách - umí sestrojit trojúhelník z
daných prvků - dbá na kvalitu a přesnost rýsování

<--

Matematika -> 7. ročník -> - umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru - dělí celek na části v daném
poměru - pracuje s měřítky map a plánů - řeší modelováním a výpočtem
situace vyjádřené poměrem

<--

Matematika -> 7. ročník -> - chápe pojem 1% - užívá základní pojmy
procentového počtu - vyjádří část celku pomocí procent - řeší slovní úlohy chápe pojem promile - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než
celek)

<--

Matematika -> 7. ročník -> - umí charakterizovat pojem rovnoběžníku rozlišuje různé typy rovnoběžníků - umí sestrojit rovnoběžník - odhaduje a
vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku - odhaduje a vypočítá obsah
trojúhelníku - rozpozná a pojmenuje lichoběžník - umí sestrojit lichoběžník vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
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ŠVP výstup

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

objemhranolu

5.23.4 Mediální výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Mediální výchova

Charakteristika předmětu

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si
některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře
fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do
mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich
věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak
orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění
nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Mediální výchova je zařazen jako volitelný předmět v 7. ročníku pro třídy bez rozšířené
předmětu (specifické informace o předmětu výuky jazyků s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v odborné učebně výpočetní
důležité pro jeho realizaci)
techniky a v učebnách s interaktivní tabulí.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - se učí vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky je posuzuje, třídí a využívá
kompetence žáků
- se učí chápat věci v širších souvislostech, do širších celků propojuje poznatky z různých oblastí
lidského poznání
- si vytváří pozitivní vztah k učení, snaží se prostřednictvím učení zdokonalit
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Mediální výchova
- kriticky zhodnotí své výsledky při osvojování si nových poznatků a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- přemýšlí o vzniklých problémech při tvůrčí činnosti a snaží se je řešit
- při tvůrčí činnosti využívá vlastní zkušenosti
- vyhledává na internetu informace, které mu pomohou vyřešit problém
- samostatně i v rámci skupiny řeší problémy
- sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
- je schopen obhájit svůj názor
- si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:
Žák:
- vytváří kultivovaný písemný projev
- souvisle formuluje své myšlenky při ústním projevu
- se účinně zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů souvisejících s médii
- využívá komunikační prostředky k aktivnímu zapojení se do společenského dění
- využívá informační technologie pro komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje v rámci skupiny, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne
pomoc nebo o ni požádá
-přispívá k diskusi v rámci skupiny
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje odlišné názory lidi a respektuje názorovou pluralitu v médiích
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Mediální výchova
- je si vědom svých práv a povinností občana, zná práva občana ve vztahu k médiím
- projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, má kritický postoj k médiím
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně a účinně internet k tvůrčí činnosti, zachází vhodně s výpočetní technikou při
zpracování dat, dodržuje vymezená autorská práva, adaptuje se na změněné nebo nové podmínky
práce v rámci školní redakce
- přistupuje k práci ve školní redakci se znalostí tiskového zákona, dbá a respektuje zákonné normy
- orientuje se v základních aktivitách potřebných k realizaci vydávání časopisu
Mediální výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- získá představu o tom, co jsou to média a jak fungují, - Média - Komunikace - Tisk - Veřejnoprávní média
získává představu o roli médií v klíčových společenských (Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář)
situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně
právního kontextu), si vytváří představu o roli médií v
každodenním životě v regionu (lokalitě)
- uvědomuje si možnosti svobodného vyjádření
vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jejich
formulování a prezentace, rozvíjí schopnosti úspěšně a
samostatně se zapojit do mediální komunikace
- ví, jak vznikají noviny, dokáže rozpoznat „bulvární“ a
„seriózní“ přístup novináře k realitě
- uvědomuje si nutnost ochrany autorských práv
- Bezpečný internet, internet a zákony - Proměny
digitálního světa, formy zneužití internetu
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Mediální výchova

7. ročník
- zná funkce a užití grafických a dalších vizuálních prvků

- rozlišuje základní funkce mediálních sdělení:
informovat, vzdělávat, získávat, bavit, kriticky hodnotí
mediální sdělení, rozvíjí schopnost analytického
přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od
nich, rozpoznává, co je ve sdělení nebezpečné a na co si
musí dát pozor
- je citlivý vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům
o společnosti (zejména menšinách) i jednotlivci, je
citlivý vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu
zpracování mediálních sdělení, rozlišuje informativní a
umělecký obsah, rozpozná komerční sdělení a ví, kde
jsou ukrytá, dokáže rozpoznat genderové stereotypy v
médiích a
- ví, jak vznikají zprávy a proč jsou v různých médiích
odlišné
- je veden k rozeznávání platnosti a významu
argumentů ve veřejné komunikaci, pěstuje schopnost
pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů,
osvojuje si základní principy vzniku významných
mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)
- si vytváří kritický postoj k reklamě a možný odstup od
ní, zná způsoby, jak působí obchodníci na zákazníky,
uvědomuje si nebezpečí skryté a klamavé reklamy
- si uvědomuje hodnoty vlastního života (zvláště
volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění, učí
se využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy
a naplnění volného času
- ví, jak vzniká školní časopis, podle možnosti se
spolupodílí na jeho vytváření, rozvíjí schopnosti úspěšně
a samostatně se zapojit do mediální komunikace, rozvíjí
komunikační schopnosti při tvorbě vlastních sdělení,

- Mediální technologie - Vznik a vývoj médií (knihtisk) Audiovizuální technologie (rozhlas, fotografie, film,
televize) - Novodobé technologie, digitalizace
- Mediální obsahy a sdělení - Pravdivost mediálního
sdělení, vliv médií, tvorba mediálního sdělení, média a
cenzura

- Média a reklama

- Média a zábava - Počátky mediální zábavy, nástroje
mediální zábavy, obsahy mediální zábavy

- Práce v médiích, šíření informací, práce novináře
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Mediální výchova

7. ročník
rozvíjí schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a
cílům týmu
- využívá vlastních schopností v týmové práci i
redakčním kolektivu, rozvíjí komunikační schopnost,
zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a
mluveného textu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

ŠVP výstup
- získá představu o tom, co jsou to média a
jak fungují, získává představu o roli médií v
klíčových společenských situacích a v
demokratické společnosti vůbec (včetně
právního kontextu), si vytváří představu o roli
médií v každodenním životě v regionu
(lokalitě) - uvědomuje si možnosti

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Dějepis -> 9. ročník -> - prokáže základní orientaci v problémech současného
světa
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ŠVP výstup
svobodného vyjádření vlastních postojů a
odpovědnosti za způsob jejich formulování a
prezentace, rozvíjí schopnosti úspěšně a
samostatně se zapojit do mediální
komunikace - ví, jak vznikají noviny, dokáže
rozpoznat „bulvární“ a „seriózní“ přístup
novináře k realitě
- rozlišuje základní funkce mediálních sdělení:
informovat, vzdělávat, získávat, bavit, kriticky
hodnotí mediální sdělení, rozvíjí schopnost
analytického přístupu k mediálním obsahům
a kritického odstupu od nich, rozpoznává, co
je ve sdělení nebezpečné a na co si musí dát
pozor - je citlivý vůči předsudkům a
zjednodušujícím soudům o společnosti
(zejména menšinách) i jednotlivci, je citlivý
vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu
zpracování mediálních sdělení, rozlišuje
informativní a umělecký obsah, rozpozná
komerční sdělení a ví, kde jsou ukrytá, dokáže
rozpoznat genderové stereotypy v médiích a ví, jak vznikají zprávy a proč jsou v různých
médiích odlišné - je veden k rozeznávání
platnosti a významu argumentů ve veřejné
komunikaci, pěstuje schopnost pochopení
cílů a strategií vybraných mediálních obsahů,
osvojuje si základní principy vzniku
významných mediálních obsahů (zvl.
zpravodajských)
- ví, jak vzniká školní časopis, podle možnosti
se spolupodílí na jeho vytváření, rozvíjí

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

-->

Informatika -> 9. ročník -> - vyhledává informace a komunikuje
prostřednictvím informačních technologií, ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

<--

Český jazyk -> 7. ročník -> dorozumívá se kultivovaně a výstižně
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schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit
do mediální komunikace, rozvíjí komunikační
schopnosti při tvorbě vlastních sdělení, rozvíjí
schopnosti přizpůsobit vlastní činnost
potřebám a cílům týmu - využívá vlastních
schopností v týmové práci i redakčním
kolektivu, rozvíjí komunikační schopnost,
zvláště při veřejném vystupování a stylizaci
psaného a mluveného textu
- ví, jak vzniká školní časopis, podle možnosti
se spolupodílí na jeho vytváření, rozvíjí
schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit
do mediální komunikace, rozvíjí komunikační
schopnosti při tvorbě vlastních sdělení, rozvíjí
schopnosti přizpůsobit vlastní činnost
potřebám a cílům týmu - využívá vlastních
schopností v týmové práci i redakčním
kolektivu, rozvíjí komunikační schopnost,
zvláště při veřejném vystupování a stylizaci
psaného a mluveného textu
- si vytváří kritický postoj k reklamě a možný
odstup od ní, zná způsoby, jak působí
obchodníci na zákazníky, uvědomuje si
nebezpečí skryté a klamavé reklamy
- rozlišuje základní funkce mediálních sdělení:
informovat, vzdělávat, získávat, bavit, kriticky
hodnotí mediální sdělení, rozvíjí schopnost
analytického přístupu k mediálním obsahům
a kritického odstupu od nich, rozpoznává, co
je ve sdělení nebezpečné a na co si musí dát
pozor - je citlivý vůči předsudkům a

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

<--

Český jazyk -> 7. ročník -> formuluje základní myšlenky textu, vyhledává
klíčová slova, vytvoří otázky a stručné poznámky

<--

Občanská výchova -> 7. ročník -> - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťováni obrany státu
Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

<--
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ŠVP výstup
zjednodušujícím soudům o společnosti
(zejména menšinách) i jednotlivci, je citlivý
vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu
zpracování mediálních sdělení, rozlišuje
informativní a umělecký obsah, rozpozná
komerční sdělení a ví, kde jsou ukrytá, dokáže
rozpoznat genderové stereotypy v médiích a ví, jak vznikají zprávy a proč jsou v různých
médiích odlišné - je veden k rozeznávání
platnosti a významu argumentů ve veřejné
komunikaci, pěstuje schopnost pochopení
cílů a strategií vybraných mediálních obsahů,
osvojuje si základní principy vzniku
významných mediálních obsahů (zvl.
zpravodajských)

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

5.23.5 Sportovní aktivity

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Sportovní aktivity
Sportovní aktivity jsou určeny pro žáky se zájmem o pohybovou aktivitu. Jedná se rozšiřující učivo tělesné
výchovy. Základem je zvládnutí pravidel soutěžení, specifická sportovní příprava se zaměřením na

500

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Název předmětu

Sportovní aktivity
reprezentaci školy v oblastních a krajských meziškolních soutěžích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmětSportovní aktivityjako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví je
předmětu (specifické informace o předmětu volitelný předmět v 7. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v tělocvičně nebo
důležité pro jeho realizaci)
ve sportovním areálu školy.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové -se učí orientovat v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví
kompetence žáků
-se ve vhodných případech učí realizovat vlastní nápady k dosažení cíle
-je veden k zvládnutí a respektu k organizačním, hygienickým a bezpečnostním zásadám
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-se učí nebát problémů v herních situacích
-je veden k překonávání překážek a nezdarů
-je veden k hledání vlastních řešení problémů
Kompetence komunikativní:
Žák:
-je veden k pochopení pravidel
-vyjadřuje a obhajuje vlastní názor
-je neustále motivován k pozitivnímu vztahu ke sportu
Kompetence sociální a personální:
Žák:
-je veden k respektu k ostatním a k vytváření přátelské atmosféry
-prožívá různé role ve skupině
-učí se naslouchat druhým, buduje nové mezilidské vztahy
Kompetence občanské:
Žák:
- si je vědom svých práv a povinností
-respektuje názorovou pluralitu
-si buduje příjemný pocit sounáležitosti, hrdosti na svou školu, svůj výkon chápe jako příspěvek k úspěchu
celku
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Sportovní aktivity
Žák:
-je veden k odpovědnosti za výsledek
-se učí prací překonávat překážky
-se nevzdává při neúspěchu, poctivou práci vnímá jako prostředek k dosažení cíle
Sportovní aktivity

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dokáže účelně přizpůsobit rozcvičení následujícímu
hlavnímu obsahu činnosti
- umí připravit organismus na odpovídající zátěž
- zná a správně využívá vhodná vyrovnávací a
kompenzační cvičení v závěru hodiny
- při pohybové činnosti vybírá vždy optimální postup a
techniku vzhledem ke svému bezpečí i bezpečí svých
spolužáků
- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
- rozvíjí koordinaci pohybů
- rozvíjí pohybové dovednosti
- zorganizuje turnaj a reprezentaci své třídy, včetně
určení úloh v družstvu
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
tělocvičně, na hřišti
- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti

Učivo
- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu - protahovací, švihová a strečinková cvičení

- pravidla soutěžení - nácvik signálů a souhry

- tělocvičné pojmy-komunikace v TV - cviky pro získání
schopností specifických pro míčovou hru

- bezpečnost při sportování - prohlubování souhry
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Sportovní aktivity

7. ročník
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv,
jedná v duchu fair-play
- respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
- spolupracuje při soutěžích
- příprava reprezentace školy - výběr spoluhráčů,
- je schopen soutěžit v družstvu
nácvik souhry a signálů - výběr kapitána družstva
- reprezentuje školu
- umí se dohodnout na spoluprácia jednoduché taktice
družstva a dodržovat ji
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe,
družstvo
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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5.23.6 Ruční práce

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Ruční práce

Charakteristika předmětu

Předmět ruční práce směřuje k utváření povědomí o manuálních činnostech, se kterými se žák může
v běžném životě setkat. Žák se v předmětu seznámí prakticky s různými druhy rukodělné činnosti, které
odpovídají jeho zájmu a schopnostem. Získají základní poznatky z oblasti práce s různými druhy materiálů.
Osvojují si dále teoretické poznatky o přípravě materiálů k dalšímu zpracování a během výuky zhotovují
jednoduché výrobky ze dřeva, korku, kovu, odpadového materiálu, papíru a textilu. V rámci předmětu ruční
práce se žáci seznámí i s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s papírem, korkem, kovem,
dřevem a textilem.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Ruční práce je zařazen jako volitelný předmět v 7. ročníku pro třídy bez rozšířené výuky
předmětu (specifické informace o předmětu jazyků s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě.
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - se učí vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky je posuzuje, třídí a využívá
kompetence žáků
- se učí chápat věci v širších souvislostech, do širších celků propojuje poznatky z různých oblastí
lidského poznání
- si vytváří pozitivní vztah k učení, snaží se prostřednictvím učení zdokonalit
- kriticky zhodnotí své výsledky při osvojování si nových poznatků a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- přemýšlí o vzniklých problémech při tvůrčí činnosti a snaží se je řešit
- při tvůrčí činnosti využívá vlastní zkušenosti
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Název předmětu

Ruční práce
- vyhledává na internetu informace, které mu pomohou vyřešit problém
- samostatně i v rámci skupiny řeší problémy
- je schopen obhájit svůj názor
- si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky své práce, kterou si zhodnotí
Kompetence komunikativní:
Žák:
- souvisle formuluje své myšlenky při ústním projevu
- se účinně zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů souvisejících s médii
- využívá komunikační prostředky k aktivnímu zapojení se do společenského dění
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje v rámci skupiny, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne
pomoc nebo o ni požádá
- přispívá k diskusi v rámci skupiny
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje odlišné názory lidi
- projevuje smysl pro kulturu a tvořivost
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně a účinně různé materiály k tvůrčí činnosti
- orientuje se v základních aktivitách potřebných k realizaci manuální činnosti
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Ruční práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
- si uvědomuje a dbá na bezpečnost při práci, a to
- Bezpečnost a ochrana při práci
pracovním oděvem, způsobem vykonávání práce
- rozlišuje typy papírů, uvědomuje si různé odstíny
- Práce s papírem - práce s papírem a barvou
barev, dbá na přesnost při práci s papírem
- zná základní přírodní materiály, umí s nimi pracovat,
- Práce s pytlovinou a korkem a přírodními materiály
beze zbytku je využívá
(šišky, jeřabiny, kaštany, ořechy, dřevo)
- rozlišuje z široké škály přízí, vln a bavlnek, dbá na
- Práce s přízí - háčkování
bezpečnost při práci s háčkem
- si vytváří kladný vztah k ozdobám, šperkům, dbá na
- Práce s korálky
přesnost, zvládá základní a jednoduché postupy při
práci s korálky
- si uvědomuje důslednost při práci se sádrou, dbá na
- Práce se sádrou
předběžnou přípravu, ale i konečný výsledek
- ví, jak rozvrhnout látku, dbá na přesnost, seznamuje se - Práce s textilem
s různými druhy textilií, rozpoznává jednoduché stehy a
osvojuje si základní úpravy a opravy oděvů
- se seznamuje s jednotlivými vyšívacími stehy, dbá na - Vyšívání
přesnost, kvalitu své práce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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Ruční práce

7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

ŠVP výstup
- si uvědomuje a dbá na bezpečnost při práci,
a to pracovním oděvem, způsobem
vykonávání práce
- zná základní přírodní materiály, umí s nimi
pracovat, beze zbytku je využívá
- si uvědomuje a dbá na bezpečnost při práci,
a to pracovním oděvem, způsobem
vykonávání práce

Závislost
<--

<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Rodinná výchova -> 6. ročník -> - projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožujících zdraví - umí přivolat odbornou pomoc - účinně využívá znalostí
o první pomoci v praxi
Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - využívá dekorativních postupů – uplatňuje
představivost a fantazii ve vlastním výtvarném projevu
Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci s nástroji a nářadím - poskytne první pomoc při úrazu
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5.23.7 Zeměpisné aktivity

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Zeměpisné aktivity

Charakteristika předmětu

Zeměpisné aktivity vedou k osvojení základních geografických dovedností v praxi. Žáci se dokáží orientovat
v různých druzích map, jsou schopni číst v mapách a správně mapy používat. Efektivně a smysluplně
pracovat s atlasem a propojovat poznatky získané z map různého zaměření k vytvoření všeobecného
závěru. Dále jsou Zeměpisné aktivity zaměřeny na cestovní ruch. Žáci se seznámí s turistickými
zajímavostmi států Evropy a podrobněji České republiky. Smyslem této oblasti je vybavit žáky základními
informacemi o turismu, umožní žákům analyzovat nabízená sdělení, posuzovat jejich správnost a
vyhodnotit je.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Zeměpisné aktivity je zařazen jako volitelný předmět v 7. ročníku pro třídy bez
předmětu (specifické informace o předmětu rozšířené výuky cizích jazyků s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v kmenové třídě.
důležité pro jeho realizaci)
Dle potřeby je k výuce využívána také učebna PC, venkovní prostranství nebo okresní knihovna.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žák:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - se učí vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky je posuzuje, třídí a využívá
kompetence žáků
- se učí chápat věci v širších souvislostech, do širších celků propojuje poznatky z různých oblastí
lidského poznání
- si vytváří pozitivní vztah k učení, snaží se prostřednictvím učení zdokonalit
- kriticky zhodnotí své výsledky při osvojování si nových poznatků a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- přemýšlí o vzniklých problémech při tvůrčí činnosti a snaží se je řešit
- při tvůrčí činnosti využívá vlastní zkušenosti
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Název předmětu

Zeměpisné aktivity
- vyhledává na internetu informace, které mu pomohou vyřešit problém
- samostatně i v rámci skupiny řeší problémy
- sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
- je schopen obhájit svůj názor
- si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- si prakticky ověřuje správnost řešení
Kompetence komunikativní:
Žák:
- vytváří kultivovaný písemný projev
- souvisle formuluje své myšlenky při ústním projevu
- se účinně zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje
- komunikuje na odpovídající úrovni
- využívá ke komunikaci vhodné technologie
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- umí pracovat v týmu, žáci si vzájemně pomáhají a naslouchají si
- hodnotí svou práci a práci ostatních
- dodržuje společně domluvená pravidla chování
- upevňuje dobré vztahy v kolektivu
Kompetence občanské:
Žák:
- dodržuje povinnosti vyplývající ze školního řádu
- respektuje názory ostatních
- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
- chápe základní ekologické souvislosti
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně a účinně internet k tvůrčí činnosti, zachází vhodně s výpočetní technikou při zpracování
dat, dodržuje vymezená autorská práva
- je veden k pozitivnímu vztahu k práci
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce
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Zeměpisné aktivity
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dokáže číst z mapy – rozumí mapovým značkám
- rozeznává jednotlivé druhy map a je schopen je
vhodně využívat
- se orientuje ve Školním atlase světa
- pracuje s mapami a tabulkami, které jsou v atlase
uvedeny
- se dokáže podle mapy orientovat v terénu
- je schopen naplánovat výlet podle mapy
- se orientuje v různých druzích jízdních řádů (MHD,
železniční doprava, autobusová doprava)
- vyhledává informace o turistických zajímavostech zemí
Evropy
- dokáže popsat, v čem jednotlivé státy vynikají z
hlediska cestovního ruchu
- umí vytvořit plán dovolené ve vybrané zemi Evropy
- vyhledává informace o turistických zajímavostech v
České republice
- rozlišuje přírodní a sociální turistické zajímavosti
- dokáže vysvětlit, jaký mají přírodní zajímavosti
význam
- vyhledává informace o turistických zajímavostech
Ústeckého kraje
- dokáže vyjmenovat, jaká místa v Mostě jsou turisticky
atraktivní a své tvrzení vysvětlit

Učivo
Zeměpis v praxi - obsah mapy - druhy mapy - práce s
atlasem - práce s mapou - jízdní řád

Cestovní ruch zemí Evropy - turistické zajímavosti
států Evropy - plán dovolené

Cestovní ruch České republiky - turistické zajímavosti
měst České republiky

Cestovní ruch Ústeckého kraje - turisticky zajímavá
místa v Ústeckém kraji
Most - turisticky zajímavá místa města Most
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Zeměpisné aktivity

7. ročník

- vyhledává informace o turistických zajímavostech
města Most
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

ŠVP výstup
- vyhledává informace o turistických
zajímavostech zemí Evropy - dokáže popsat, v

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Dějepis -> 8. ročník -> - rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů
a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek
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ŠVP výstup
čem jednotlivé státy vynikají z hlediska
cestovního ruchu - umí vytvořit plán
dovolené ve vybrané zemi Evropy

Závislost

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup

5.23.8 Konverzace v anglickém jazyce

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Konverzace v anglickém jazyce
Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního
vzdělávání a současně má silný osobnostně sociální formativní vliv. Jazykové vyučování vybavuje žáka
znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují orientovat se v okolní realitě skrze cizí jazyk a následně
možnost do světa kolem aktivně zasahovat. Komunikace v cizím jazyce připravuje žáka na zvládání
základních životních situací v multikulturním prostředí vnímat různá sdělení, rozumět jim, vhodně se
vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznání.
Konverzace v cizím jazyce je nezbytnou platformou ve výuce cizích jazyků. V bezpečném prostředí nabízí
vyzkoušení si nabitých znalostní, uplatnění komunikativních dovedností a patří mezi přímou jazykovou
zkušenost. Samotný proces přispívá k pojmenování, chápání a objevování skutečností, které přesahují
oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování si cizích jazyků pomáhá kultivovat
osobnost, nabourává kulturní stereotypy a atributy a snižuje jazykové bariéry. Konverzace v cizím jazyce
přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu i ve směřování
k budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich
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Název předmětu

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

Konverzace v anglickém jazyce
odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance
a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Vzhledem k tomu, že jazyk je živý nástroj, kterým lze uchopit svět kolem nás a má přímý vliv na rozvoj
osobnosti žáka, tak z didaktického hlediska budou voleny skupinové i individuální organizační formy
vyučování s důrazem na kooperativní učení. Primární jsou komunikační strategie, které stimulují percepční,
kognitivní a metakognitivní psychické funkce za účelem rozvíjení kreativního myšlení a řečových
dovedností.
Cílem je komplexní rozvoj osobnosti, skrze cizí jazyk, posilování jazykových dovedností, vnitřní motivace a
tvořivého myšlení, odbourání osobnostních bloků a posilovat zdravé sebevědomí s ohledem na individuální
osobnostní nastavení i specifické vzdělávací odlišnosti.
Předmět Konverzace v anglickém jazyce je volitelný předmět v 7. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně.

Kompetence k učení:
Žák:
- si vytvoří základní návyky a postupy ve výuce v cizím jazyce, poznává vlastní učební styl
- se samostatně rozhoduje a realizuje vlastní nápady
- si uvědomuje význam znalosti cizího jazyka
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- propojuje znalostí z dalších oboů
- vyhledává informace potřebné k řešení úkolů a problémů
- řeši problémové úlohy
Kompetence komunikativní:
Žák:
- se učí formulovat své myšlenky, komunikuje především ústně na principu sociálního učení, modelových
situací a vstupování do rolí
- klade důraz na skupinovou spolupráci, naslouchá a rozumí dialogu druhých osob, komunikuje v cizím
jazyce
- podporuje dovednost řešit verbální konflikt využitím komunikativních strategii: asertivita, strukturované
drama, kritické myšlení
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Název předmětu

Konverzace v anglickém jazyce
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- prezentuje vlastní projekty, má aktivní přístup k tématům
- klade důraz na formování hodnot i postojů skrze dialogické formy vyučování
- porovnává vlastní výkon se členy skupiny a vytváří si reálnou představu o sobě a o svých schopnostech
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje postavení dospělého i pozici žáka a žáků mezi sebou a přijímá zodpovědnost za plné
dodržování pravidel školy
- zvládá základní životní situace v multikulturním prostředí
- se seznamuje s reáliemi anglicky mluvících zemí, nahlíží do historie těchto zemí a poukazuje na poznání
vybraných jevů ze života lidí a jejich tradic
Kompetence pracovní:
Žák:
- si osvojuje skutečnost, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným prostředkem pro pracovní a lidské
dorozumění a je základním předpokladem budoucího a profesního uplatnění v životě
- si osvojuje pracovní návyky jak skupinové, tak i individuální
- má samostatný přístup a schopnost individuálně si rozvrhnout práci i přípravu

Konverzace v anglickém jazyce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a TEMATICKÉ OKRUHY: • rodina, charakteristika •
konverzaci
nakupování • popis cesty, orientace ve městě •
• vyžádá si jednoduchou informaci, jednoduchým
kultura a umění • svátky a zvyky • škola a studium •
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Konverzace v anglickém jazyce

7. ročník

způsobem se domluví v běžných každodenních
cestování, prázdniny • roční období, počasí • jídlo a
situacích
pití • bydlení • oblečení a móda • reálie anglicky
• zvládá společenskou konverzaci, udrží průběh
mluvících zemí
konverzace v modelové situaci
• čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
• rozumí obsahu jednoduchých textů a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na
otázky
• odvodí pravděpodobný význam nových slov z
kontextu textu
• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
• sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající
se situací souvisejících s probíranými tematickými
okruhy
• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného
textu, promluvy i konverzace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Konverzace v anglickém jazyce

7. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Cílem hodnocení je
poskytnout žákům zpětnou vazbu, prostřednictvím které získají informace o tom :
- jak zvládají danou problematiku
- jak dovedou zacházet s tím, co se naučili
- jak se zlepšili a v čem ještě chybují
Důležitou součástí hodnocení musí být i konkrétní návod, jak mají žáci postupovat, aby
přetrvávající nedostatky odstranili. Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli,
očekávanými výstupy pro daný ročník. Hodnocení nesmí být také postaveno na srovnávání žáka
s jeho spolužáky. Mělo by se soustředit na individuální pokrok každého žáka, tedy na hodnocení
naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je také hodnocení
jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry
žáka.
PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Motto : Učitel si musí být na začátku vědom, co bude na konci.
Podklady pro hodnocení
Metody a formy


pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce v hodinách, snahy, píle, výsledků a
sebehodnocení



dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace,
spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí
vzdělávání



testování a zkoušky



rozhovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků



konzultace s ostatními učiteli



konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem

Je nutno hodnotit žáka v celé šíři hodnot za použití všech uvedených metod a forem.
Zásady hodnocení
517

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků by mělo být jednoznačné, srozumitelné,
všestranné, srovnatelné s kritérii, která jsou předem stanovena, a vždy v souladu se stanoveným
cílem vzdělávání .
Požaduje se pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné hodnocení. To musí
vycházet z míry dosažení očekávaných výstupů tak, jak jsou formulovány ve školním vzdělávacím
programu (a stanoveny rámcovým vzdělávacím programem, který je podpořen školským
zákonem).
Hodnocení prospěchu
1. Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce
hodnocení ( vede žáka ke snaze zlepšit se ) a jeho formativního významu ( sděluje žákovi,
jak ho hodnotí, aby se mohl zlepšit ).
2. Učitel bere při hodnocení výsledků vzdělávání na zřetel dosažení cílů daného stupně
vzdělání.
3. Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků.
4. Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým
taktem vůči žákovi. V případě předpokladu negativního hodnocení poskytne žákovi
možnost zpětné vazby, potřebné pro dosažení úspěšného hodnocení. Učitel zahrne
v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, jichž žák
dosáhl za celé klasifikační období.
5. Učitel hodnotí žáka ve všech aspektech vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i
kvantita hodnocení (klasifikace) vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání
žáka.
6. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady i nedostatky
hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků.
7. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období
tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s třídním
učitelem.
8. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. V případě nezletilých žáků zabezpečí
stanoveným způsobem informování zákonného zástupce žáka.
Omezujeme individuální zkoušení u tabule, které žáka často stresuje. Vhodnější je hodnotit
vzdělávací činnost žáka během pracovního procesu a na jeho pracovním místě. Všechny důležité
činnosti oznamujeme předem, včetně našich požadavků, které budeme hodnotit.
Upřednostňujeme kriteriální (z dosažení stupně kvality vzdělávací činnosti, bez porovnání
s ostatními), individualizované (vycházející z dosažení pokroku) hodnocení
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Rozlišujeme okolnosti formativního a finálního hodnocení – závěrečné hodnocení (např.určitého
tématu) provedeme po předchozím poskytnutí příležitostí se zlepšit, tj. po zpětné vazbě poskytnuté
formativním hodnocením
Hodnocení chování
1. Hodnocení a klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří
v dané třídě vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o něm ředitel po projednání
v pedagogické radě.
2. Třídní učitel vychází z úrovně dodržování pravidel chování, jak jsou uvedena ve školním
řádu.
3. Třídní učitel bere v úvahu motivační funkci hodnocení a klasifikace chování, přihlíží
k účinnosti předešlých výchovných opatření.
4. Ve škole jsou žáci hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování daného
rozvrhem nebo při mimoškolních akcích organizovaných školou. Poruší-li žák zásadním
způsobem pravidla společenského a lidského chování mimo vyučování, zaujmou učitelé
vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému
působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají
povinnosti podporovat rodinu při výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke
společensky hodnotnému chování.
Škola stanovuje svým školním řádem pravidla chování a jednání po dobu poskytování služby,
tj.zpravidla po dobu vyučování nebo akce, která má na vyučování přímou vazbu.
Zásady slovního hodnocení
1. Učitel popíše slovním vyjádřením výsledky vzdělávání žáka stanovené školním
vzdělávacím programem, chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou tak, aby
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům formulovaným školním vzdělávacím programem.
2. Učitel přihlíží ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka.
3. Učitel zahrne do slovního hodnocení posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji,
ohodnotí jeho píli a jeho přístup ke vzdělávání, přičemž přihlédne i k souvislostem, které
ovlivňují jeho výkon a naznačí další rozvoj žáka.
4. Učitel zdůvodní hodnocení a doporučí, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak
je překonávat.
5. Při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle zásad a kritérií pro klasifikaci, neboť
musí být zachována vazba mezi klasifikací (číselným vyjádřením) a slovním hodnocením.
O použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje
v souladu se školským zákonem ředitel (se souhlasem školské rady). U žáka s vývojovou poruchou
učení potřebuje k takovému rozhodnutí žádost zákonného zástupce žáka.
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Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Učitel vytváří dovednost žáka hodnotit sám sebe - podporuje sebehodnocení a vzájemné
hodnocení jako přirozenou součást procesu hodnocení.
2. Učitel vede žáka k dovednosti hodnotit sám sebe ve smyslu jeho zdravého sociálního a
psychického rozvoje.
3. Učitel navyká žáka na situace, kdy bude hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem
předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno.
4. Po sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla následuje hodnocení pedagogem.
Stupně klasifikace a hodnocení
Klasifikace prospěchu
1. - výborný
2. - chvalitebný
3. - dobrý
4. - dostatečný
5. - nedostatečný
Klasifikace chování
1. - velmi dobré
2. - uspokojivé
3. - neuspokojivé
Stupně hodnocení na vysvědčení
1. prospěl(a) s vyznamenáním
Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho
chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

2. prospěl(a)
Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
3. neprospěl(a)
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Je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
Výchovná opatření
Pochvaly
1. Ředitel školy může po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících a po projednání s ředitelem školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Napomenutí a důtky
1. Při porušení povinností stanovených školním řádem nebo při porušení obecně daných
pravidel chování lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit :
a. Napomenutí třídního učitele
b. důtku třídního učitele
c. důtku ředitele školy
2. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení
napomenutí či důtky (včetně důvodů) prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému
zástupci.
Každé uložení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do
dokumentace školy (školní matriky). Udělení pochvaly a jiného ocenění z výše uvedených důvodů
se může zaznamenat na vysvědčení za pololetí.
Za přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou
stupních základní školy.



Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl, objasní podstatu neúspěchu, uvedou, jak
nedostatky a mezery překonávat.



Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení
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Způsob hodnocení žáků-cizinců


Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků-cizinců postupuje škola v souladu s § 20 školského
zákona.



Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky
v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro
kterou nemusejí být žáci-cizinci během prvního roku docházky ve škole v ČR z tohoto
předmětu hodnoceni.



Naše škola nabízí 70 hodinové jazykové kurzy výuky ČJ.

Na základě žádosti zákonného zástupce žáka může ředitelka školy rozhodnout o slovním
hodnocení žáka.

6.2 Kritéria hodnocení
Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení chování
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák dodržuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování, chová se a jedná
slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Ojediněle se dopouští drobných
přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům
chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením
s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování.
Stupeň 3 (neuspokojivé )
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým
chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo ve škole. Svá pochybení a
výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický, a tak se obvykle dopouští dalších
přestupků.
Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení prospěchu
Hodnocení a klasifikace
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úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí (faktů,
pojmů, definic, zákonitostí a vztahů)



kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované vzdělávací činnosti



kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů



kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit a prezentovat informace, včetně
dovednosti využívání ICT



osvojení dovednosti účinně spolupracovat



píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělávání



kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita



kvalita komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná i jazyková správnost
ústního a písemného projevu



osvojení účinných metod samostatného studia – umět se učit

PŘÍKLAD
Hodnotící škála - orientační hodnoty :*
100-80%
79-60%
59-30%

prakticky bezchybný

vynikající,příkladný

vždy

1

stav

bezvadný,výborný

převládající pozitivní

velmi dobrý,nadprůměrný

často

2

zjištění, dílčí chyby

chvalitebný

pozitivní a negativní

průměrný, dobrý

někdy

3

převaha negativních

podprůměrný, citelně

zřídka

4

zjištění, výrazné chyby

slabá místa,dostatečný

zásadní nedostatky

nevyhovující stav,

vůbec

5

V rovnováze
29-5%
pod 5%

nedostatečný

Ukazatele jednotlivých stupňů hodnocení

Stupeň 1 (výborný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich
souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez
problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný,
prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a
výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho
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vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty dovede využívat ke svému
zlepšení. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními.
Dokáže samostatně studovat vhodné texty – učit se.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich
vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř.s menší pomocí učitele uplatňuje osvojené znalosti a
dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou pomoc učitele.
Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a
vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Ústní a písemný projev
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez
větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má
drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje
pouze drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se učit s malou dopomocí.
Stupeň 3 (dobrý)
V získaných znalostech, pojmech, faktech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje
pomoc při řešení úkolů, kde má uplatňovat osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických
a praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má
problém si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný a pilný, někdy prokazuje píli, snahu a
vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je
vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně
estetický. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu. Při práci s informacemi má častější problémy nejen při jejich získávání a třídění, ale
zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
V úplnosti a přesnosti osvojování požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve
vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti
uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je
nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i
chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky ve
správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují
nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při
samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často
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informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo
pomoc ostatních, nebo je při ní pasivní.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi
podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla
neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a vědomosti nedokáže
uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný
v myšlení, často logicky neuvažuje správně. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky
ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné
nedostatky, nedovede je opravit ani s pomocí učitele. Nedokáže pracovat s informacemi, a to ani
při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se
samostatně učit.

Ukazatele jednotlivých stupňů při použití slovního hodnocení

Příklad
stupeň

kvalita získa- Uplatňování

hodnocení

ných znalostí Znalostí

komunikativních

a dovedností a dovedností

dovedností

1
Výborný

Samostatně
ovládá učivo Uplatňuje

2
Chvalitebný

kvalita myšlení

kvalita

samostatný, tvořivý vyjadřuje se
pohotový, dobře

výstižně, souvisle

Znalosti

chápe souvislosti

adekvátně věku

a dovedností

originální

přesně, správně

Vyžaduje drob- celkem samostatný vyjadřuje se
v podstatě

nou pomoc při

tvořivý

celkem výstižně

ovládá

Uplatňování

pohotový

souvisle

Znalostí
a dovedností
3
Dobrý

Vyžaduje drob- méně samostatný
ovládá

nou pomoc, je

tvořivý a pohotový vždy přesně

S mezerami

Méně

vesměs napodo-

někdy nesouvisle

Samostatný

buje ostatní

často dělá chyby

znalosti a do-

napodobuje ostatní vyjadřuje se

ovládá se

vednosti i přes

ovšem často chyb- se značnými

závažnými

pomoc uplat-

ně, nesamostatný

4
Dostatečný

vyjadřuje se ne

obtížemi
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mezerami
5
Nedostatečný

neovládá

ňuje se zásad-

nechápe

nesouvisle

ními chybami

souvislosti

Neovládá

nesamostatný

ani s pomocí se

Znalosti

těžkopádný

neumí vyjádřit

a dovedností

někdy bezradný

nebo jen kusým
způsobem

Příklad
stupeň

píle,snaha

kvalita práce

kvalita

osvojení dovedno-

hodnocení

přístup ke

s informacemi

spolupráce

sti samostatně

vzdělávání

se učit

1

je pilný

Dokáže

dokáže

dokáže se

Výborný

snaží se

pracovat

plnohodnotně

samostatně

s informacemi

spolupracovat

učit

2

celkem se

Dokáže praco-

při spolupráci

dokáže se cel-

Chvalitebný

snaží

vat s informa-

vyžaduje drob-

kem samostatně

zpravidla je

cemi, potřebuje

nou podporu

učit,vyžaduje

pilný

drobnou pomoc

nebo pomoc

drobnou

s jejich tříděním

pomoc

nebo interpretací
3

k práci potře- při práci

při spolupráci

se samostatným

Dobrý

buje dost

s informacemi

vyžaduje

učením má někdy

často pod-

Potřebuje

podporu

problémy

nět, reaguje

Pomoc

nebo pomoc

vyžaduje

výběrově

pomoc

4

malá píle

při práci

při spolupráci

se samostatným

Dostatečný

a snaha

s informacemi

vyžaduje výraz-

učením má značné

i přes

dělá zásadní

nou podporu

problémy, vyžadu-

motivační

Chyby

nebo pomoc

je pomoc

i přes poskytnu-

i přes výraznou

i přes poskyto-

podněty
5

podněty

tou
Nedostatečný

K práci jsou

nedokáže
vybrat,

neúčinné

nebo

pomoc
podporu nebo

vanou pomoc

utřídit
pomoc nedokáže se nedokáže
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Interpretovat

spolupracovat

samostatně

Informace

s ostatními

učit

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, právo na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zařízení.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami blíže specifikuje vyhláška MŠMT
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
žáků a studentů mimořádně nadaných.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění.
Z psychologického hlediska se u žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním případně u
žáků se sociálním znevýhodněním, doporučuje, pokud je to možné, používat slovní hodnocení.
Doporučuje se sdělit odpovídajícím způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a zohledněného přístupu k hodnocení a klasifikaci žáka s postižením nebo
znevýhodněním.
Komisionální a opravné zkoušky
Právní vymezení
§ 19 a § 20 vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky.
Komise
Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen přezkoušení) jmenuje ředitel
školy. V případě, že je ředitel školy vyučujícím daného předmětu, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji :
a. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel
b. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu

527

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ROZMARÝNOVÁ - škola pro 21. století
c. přísedící, kterým je jiný vyučující s odbornou kvalifikací pro výuku daného předmětu nebo
předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání
Obsah a rozsah
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
Výsledek
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o
přezkoušení.
Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci
žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové
vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Informační systém hodnocení
1. Učitel informuje (s vědomím motivačního významu) žáky o obsahu zkoušek a činností,
které budou předmětem hodnocení.
2. Učitel informuje žáka o výsledku každého hodnocení, poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků.
3. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období
tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s třídním
učitelem.
4. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. V případě nezletilých žáků zabezpečí
stanoveným způsobem informování zákonného zástupce žáka.
5. Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách,
případně v konzultační dny nebo při jiných příležitostech (z rozhodnutí ředitele).
6. Třídní učitel nebo učitel informuje zákonné zástupce tehdy, jestliže o to zákonní zástupci
žáka požádají.
7. Třídní učitel informuje zákonné zástupce vždy v případě mimořádného zhoršení
prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem s vědomím ředitele –
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k tomuto účelu si třídní učitel zabezpečuje rámcový aktuální přehled o hodnocení žáků své
třídy.

Převod slovního hodnocení na klasifikaci a naopak
Podle § 51 a § 69 školského zákona škola převede slovní hodnocení na klasifikaci nebo klasifikaci
do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to
na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro
účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
Nehodnocení žáka
Nehodnocení žáka podle § 51, § 52, § 67 a § 69 školského zákona :
1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do
dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela z vyučování některého předmětu. V tomto případě není
žák hodnocen.
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